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�هرامش 39 739یعابر 

�هرامش 40 739یعابر 

�هرامش 41 740یعابر 

�هرامش 42 740یعابر 

�هرامش 43 740یعابر 

�هرامش 44 740یعابر 

�هرامش 45 741یعابر 

�هرامش 46 741یعابر 

�هرامش 47 741یعابر 

�هرامش 48 741یعابر 

�هرامش 49 742یعابر 

�هرامش 50 742یعابر 

�هرامش 51 742یعابر 

�هرامش 52 743یعابر 

�هرامش 53 743یعابر 

�هرامش 54 743یعابر 

�هرامش 55 743یعابر 

�هرامش 56 744یعابر 

�هرامش 57 744یعابر 

�هرامش 58 744یعابر 

�هرامش 59 744یعابر 

�هرامش 60 745یعابر 

�هرامش 61 745یعابر 

�هرامش 62 746یعابر 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


�هرامش 63 746یعابر 

�هرامش 64 746یعابر 

�هرامش 65 746یعابر 

�هرامش 66 747یعابر 

نیرب 747دلخ 

زاغآ 747رس 

نخس 747زاغآ 

يرازگساپس 753رد 

759تیاکح

768تیاکح

780تیاکح

788تیاکح

799تیاکح

806تیاکح

روظنم 815رظان و 

زاغآ 815رس 

وا تدحو  رب  دهاش  ملاع  رییغت  ترثک  تسوا و  تردق  زا  يرادناج  ره  تکرح  هک  يدوبعم  تانیاک  �هقلح  زا  نورب  تسه و  يدوجولا  بجاو  تادوجوم  �هدرپ  زا  نورد  هک  ینعم  نیا  رس  رد  ندومن  یط  نافرع  ماگ  هب  نخس  هار  ندوشگ و  ملاع  تروص  رب  رابتعا  رظن 

ندومن يراگتسر  سامتلا  يراب  ترضح  زا  ندوشگ و  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  823تسد 

تسا شنیب  بابرا  ضیف  ءاشنم  شتافص  رهوج  تسا و  شنیرفآ  يایرد  ثعاب  شتاذ  رهوگ  هک  يرادجات  راثیا  رد  نداد  بیترت  ار  ینعم  رهوگ  ياه  هتشر  نداهن و  رهوگ  رب  ار  هماخ  بقثم 

ردق ماش  رب  هنعط  شتبحص  دز و  یم  ردب  رون  رب  هنعط  شرتخا  هک  یبش  فیرعت  رد  یناد  هتکن  رهپس  قفا  زا  یناعم  رتخا  ندرک  830عولط 

هداشگ ربیخ  باب  رکیپ  راقفلاوذ  نانب  زا  دومن و  روک  ار  كرش  �هدید  رس  ود  غیت  كون  تشگنا  ود  زا  هک  يراوسهش  حدم  رد  ندروآرب  نابز  ود  غیت  ندرک و  یناعم  نادیم  هب  ور 

ینایب ردان  �هخسن  نیا  فینصت  ثعاب  یناعملا و  بیرغ  همان  نیا  ءاشنا  ءاشنم  840رد 

تسوا میلقا  زا  ییوگ  یتسه  ياضف  هک  يراوسهش  حدم  رد  نداشگ  رهپس  �هصرع  رد  رکف  ماگ  نداهن و  شرع  رب  یناعم  ریرس  �846هیاپ 

ییاهنت �هشوگ  تلیضف  رب  لیالد  ییایر و  نارای  ییافو  یب  رد  هلاسر  نیا  لیاق  تیاکش  هلاقم و  نیا  لقان  851تیاکح 
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يزاس هتکن  تیاور  ءادتبا  يزابقشع و  تیاکح  زاغآ  رد  نداد  شرورپ  لایخ  دهم  رد  ار  هناسف  لفط  نداشگ و  هماخ  ناتسپ  زا  تمکح  855ریش 

يا هناسفا  نیربدلخ  ثیدح  تسیا و  هناشن  وا  زا  نیچ  �هناخ  تبعل  هک  یبتکم  فیرعت  رد  نداشگ  هتکن  سرد  هب  نابز  نداهن و  تیاکح  نماد  رد  ینعم  864حول 

ترجاهم تیاکش  تقرافم و  تیاکح  هداهن و  رگج  رب  شیروبصان  غاد  هداد و  ربخ  يربص  یب  زا  ناهنپ  زار  زا  ار  رظان  هک  یبارطضا  راهظا  یباوخ و  867نایب 

نتشاگن ملعم  �هرهچ  رب  شیوخ  نورد  حرش  نتشاد و  نونج  قشم  رب  ار  نتشیوخ  ییاونیب و  غاد  زا  ندومن  بارطضا  ییادج و  �هلعش  زا  رظان  یبات  876یب 

قایتشا تیاکح  زاغآ  قارف و  درد  �همدقم  روظنم و  هب  تبسن  رظان  قشع  ندرک  نایب  روتسد و  �هناخ  رد  هب  ملعم  879نتفر 

يرادیاپ رد  وا  لاوحا  تروص  روظنم و  لاصو  زا  رود  رظان  لاح  حرش  يروجهم و  تنحم  راهظا  يرود و  بش  تملظ  885نایب 

لالم جنر و  لزنمرس  رد  ندز  همیخ  لاصو و  میلقا  زا  رظان  نتفر  رد  ندناشن  هشیدنا  جدوه  رد  ار  مظن  تبعل  ندنار و  نخس  يداو  رد  لایخ  �890هقان 

ندرک نایب  بسانمان  علاط  تیاکح  ندروآ و  نابز  رب  دعاسمان  تخب  تیاکش  ییادج و  هودنا  زا  ندرک  هلان  ییانشآ و  مزب  زا  رظان  ندومن  895دای 

دروآ یمن  رد  رس  باتفآ  قروز  هب  شیتشک  درک و  یم  يربارب  حزق  سوق  اب  شجوم  هک  یطیحم  فیرعت  908رد 

ندیدرگ نامداش  رظان  �همان  زا  ندیسر و  دوصقم  ناوراک  هب  رطاخ و  هتفشآ  رهش  زا  ندمآ  نورب  رظان و  نتفر  زا  روظنم  نتفای  911ربخ 

هداتف تزع  ماقم  زا  رود  ریاط  نآ  هداهن و  تنحم  نابایب  رد  رس  يوهآ  نآ  يوج  تسج و  هب  هنایشآ  کلف  زابهاش  هنایزات و  بهش  راوسهش  نآ  916نتفر 

یتسشن شدیب  هیاس  رد  هیاپ  دنلب  باتفآ  یتسکش و  دادیب  خاش  شرانچ  �هجنپ  هک  يرازغرم  هب  ییابیز  نشلگ  �هدیسر  هزات  ورس  ییانعر و  نمچ  �هدیمدون  لگ  نآ  ندیسر 

لاتق زاغآ  لادج و  �همدقم  ندیشک و  يورسخ  مزب  رس  زا  اپ  ندینش و  يدیماان  فرح  روشک و  رصم  هاش  سوب  نیمز  هب  رصیق  نالوسر  930ندیسر 

نداهن ندرگ  یگناوید  قوط  هب  یتشک و  رد  رظان  نونج  943همان 

نتخادنا رصم  نایب  رد  نونج  تیصو  نتخاس  هراپ  ریجنز  ار و  روظنم  ندید  947باوخ 

یتسشن نودرگ  هاگنیمک  رد  شگنلپ  یتسکش و  ار  رهپس  �هشیش  گنس و  هک  یهوک  هب  رظان  951ندیسر 

یتشذگ یناگدنز  بآ  زا  رضخ  شراس  همشچ  ضیف  اب  یتشگ و  هزات  احیسم  حور  وا  میسن  فطل  زا  هک  يراز  هزبس  هب  رصم  زا  هدازهاش  نتفر  نداشگ و  مه  زا  راقنم  امرگ  تیاغ  زا  یبآ  غرم  نداتف و  ملاع  رد  باتفآ  �هلعش  یمرگ 

نتخاس لدبم  لاصو  حبص  هب  ار  رظان  قارف  ماش  نتخادنا و  کبک  رب  ار  زاب  راکش و  هب  روظنم  هدازهاش  960نتفر 

ندروآ ياجب  زازعا  طیارش  ندرک و  ناشیا  لابقتسا  لاوحا و  تروص  زا  هانپ  ناهج  هاش  یهاگآ  لابقا و  هاگرگشل  هب  روظنم  رظان و  972ندمآ 

روظنم يداماد  تفص  رورس و  هاگمزب  فیرعت  رد  نداد  هولج  نارظان  رظن  رد  ار  وا  ندروآ و  نورب  هشیدنا  �هلجح  زا  لایخ  977سورع 

ندیشوپ هناسف  دهاش  رب  یمامت  سابل  ندیشوک و  هصق  راصتخا  رد  يراکماک و  �هبطخ  رد  نتشگ  هزاوآ  دنلب  يرایرهش و  تخت  رب  هدازهاش  987نتسشن 

ندومن متخ  يدمحم  رهم  تمعن  هب  تلاسر  �هلاسر  ندومن  مامت  تردق  �هماخ  نک و  �همان  ندرک و  ینثم  تاجانم  هب  ار  نخس  همتاخ  نتخارفا و  تغارف  ملع  نایب  �همتاخ  هاگنادیم  رد  نتخاس و  نابز  ود  �هناخ  راگرپ  زا  ار  نخس  راگرپ  �هریاد 

نیریش 999داهرف و 

999زاغآرس
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راگدرورپ شیاتس  1001رد 

دنوادخ اب  زاین  زار و  1004رد 

«ص» ربمغیپ ترضح  شیاتس  1013رد 

دش رب  نامسآ  رب  ربمغیپ  هک  یبش  یگنوگچ  1022رد 

ع»  » یلع ترضح  شیاتس  1029رد 

نخس ییوکن  شیارآ و  رد  1034راتفگ 

1041تیاکح

قشع یشومخ و  ییوکن  رد  1043راتفگ 

قشع یگنوگچ  رد  1047راتفگ 

1050تیاکح

1055تیاکح

قشع شیاتس  رد  1055راتفگ 

1059تیاکح

قشع یگنوگچ  ناتساد و  زاغآ  رد  1067راتفگ 

مرخ ینیمزرس  شکلد و  ییاج  يوجتسج  1073رد 

ار نیریش  ندادربخ  نوتسیب و  تشد  ندومن  ادیپ  نیشنلد و  هاگتهزن  بلط  هب  نیریش  نامداخ  راتفر  رد  1077راتفگ 

1082تیاکح

ورسخ يوکشم  زا  نیریش  ندمآ  نوریب  رد  1083راتفگ 

ار داهرف  نامداخ  نتفای  نیریش و  رصق  ندومن  انب  يارب  ار  رنهرپ  ناداتسا  نیریش  ندومن  بلط  ردنا  1089راتفگ 

نیبج هم  نیریش  دزن  هب  ار  وا  ندرب  داهرف و  اب  نیریش  نامالغ  دینش  تفگ و  ردنا  1096راتفگ 

داهرف زا  نینزان  نآ  ییابرلد  نیبج و  هام  نآ  دزن  رد  ار  داهرف  نیریش  نامداخ  ندروآرد  1109راتفگ 

زار �هدرپ  رد  زاین  زار و  قیرط  هب  ود  نآ  دینش  تفگ و  نیکسم و  داهرف  زا  نیریش  ییابرلد  ردنا  1116راتفگ 

قشع ماقم  تفرعم و  شیاتس  1126رد 

نیریش قشع  دنمک  هب  داهرف  يراتفرگ  نایب  1128رد 
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نوتسیب هوک  ندنک  هب  داهرف  ندومن  رومأم  نوتسیب و  هوک  فیرعت  داهرف و  اب  نیریش  يوگتفگ  1138رد 

ترامع تهج  هب  ار  نوتسیب  هوک  ندنک  داهرف  ندومن  لوبق  نیریش و  يوگتفگ  باوج  1142رد 

شیوخ نسح  شیاتس  رد  هیاد  اب  وا  يوگتفگ  هدومن و  شیاسآ  اجنآ  رد  نیریش  هک  يرازغرم  تفص  1144رد 

دیوگ نینزان  زا  يرادلد  نیریش و  هب  هیاد  نداد  دنپ  1152رد 

تبحم يورین  هب  نوتسیب  ندنک  زاغآ  قشع و  یگنوگچ  نایب  1157رد 

نیریش قارف  رد  وا  قشع  روش  داهرف و  تبحم  ینوزفا  1164رد 

روجهم نیمغ  نآ  هب  ار  شیوخ  تبحم  نیریش  ندومن  راهظا  1172رد 

نونجم نداد  باوج  نونجم و  اب  قشع  تاماقم  زا  ربخ  یب  نآ  يوگتفگ  تیاکح  1184رد 

تبحم تاماقم  نایب  داهرف و  اب  وا  يوگتفگ  نوتسیب و  هوک  هب  نیریش  نتفر  1188رد 

تس یناهج  ود  شیاسآ  هک  یناهن  زار  ندومن  ناهنپ  شیاتس  1206رد 

وا هب  ورسخ  �همان  ندیسر  تشد و  نآ  رد  نیریش  جرفت  دوب و  تشهب  رازلگ  کشر  هک  یتشد  فیصوت  1224رد 

نارگید اب  تبحم  قشع و  رد  ودب  ندرک  باتع  ار و  ورسخ  باوج  نیریش  نتشون  1234رد 

نوتسیب ياشامت  هب  نیریش  نتفر  نایوکن و  نارجه  لصو و  نایب  1251رد 

ار داهرف  نیریش  نداد  1280خساپ 

نوتسیب هوک  �هنماد  رد  نیکسم  داهرف  ییوجلد  هب  نیریش  ندش  1289لزان 

داهرف ندناوخ  1294لزغ 

ار ناراتسرپ  نیریش  نداد  1296خساپ 

بش نآ  رد  داهرف  اب  نیریش  تبحاصم  نایب  1300رد 

قشع رد  ار  داهرف  نیریش  ندرک  1305ناحتما 

زکرم 1317هرابرد 
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ینامرک یشحو  انالوم  تایلک  ناوید 

باتک تاصخشم 

8765-6 یبایزاب :  هرامش 

9085-6 یبایزاب :  هرامش 

10465-6 یبایزاب :  هرامش 

11935-6 یبایزاب :  هرامش 

15613-6 یبایزاب :  هرامش 

30603-6 یبایزاب :  هرامش 

31311-6 یبایزاب :  هرامش 

31312-6 یبایزاب :  هرامش 

991ق. 939 - ؟ نیدلا ،  لامک  یقفاب ، یشحو  هسانشرس : 

 [ ناوید يدادرارق [ :  ناونع 

یـضترم بتاـک :  یقفاـب ؛  یـشحو  [/ یگنـس پاـچ  (] یتسرهف بختنم -  ) یناـمرک یـشحو  اـنالوم  تاـیلک  ناوید  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
یناغربلا ینیسحلا 

هعبطم : نارهط 1348ق ( .  - 1347 شورفباتک ، یلیهس  دمحا  یچباتک ، ناوخا  دومحم  دیـس  دمحادیـس و  مامتها  نارهط : رـشن :  تیعـضو 
( دیما هعبطم  یچباتک ،  ناوخا  تداعس و 

5/22 س.م  × 15 عطق :  516ص؛ يرهاظ :  تاصخشم 

یسراف نابز : تشاددای : 

قیلعتسن : طخ هجرد  عون و  رثا :  يرهاظ  تاصخشم 

زبس يا  هچراپ  اه  هشوگ  فطع و  شفنب ،  يذغاک  شکور  یئاوقم ، : دلج تانیئ  زت  عون و 

. دش یسررب  هخسن  هخسن :  تاحیضوت 

 . تسا هدمآ   ( 16  - 1 ص . کلملادیمح (  لیعمسا .  زا  یشحو  انالوم  لاوحا  حرش  رشان و  زا  همدقم  باتک  زاغآ  رد  یگنس :  پاچ  یفرعم 
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روظنم رظان و  نیریـش ،  داهرف و  نیرب ،  دـلخ  تاـیعابر ،  تاـعطق ،  تاـعیجرت ،  تاـیلزغ ،  دـیاصق ،  رب  لمتـشم  یناـمرک  یـشحو  تاـیلک 
. دشابیم

یشحو انالوم  ناوید  رگید :  نوگ  هنوگ  ياهناونع 

ینامرک یشحو  نیدلا  لامک  انالوم  راعشا  تایلک 

یقفاب یشحو  تایلک 

نرق 10ق یسراف --  رعش  عوضوم : 

بتاک یضترم ، یناغربلا ، ینیسحلا  هدوزفا :  هسانش 

زا باتک  کلمت  تشادداـی  ؛ زبس يا  هچراـپ  اـه  یکچل  فطع و  هریت ، زبس  يذـغاک  شکور  اـب  ییاوقم  دـلج   ) 9085-6 یبایزاب :  هراـمش 
( ادتبا هحفص  « اراد نودیرف   » عجس هب  لکش  لیطتسم  رهم  نمهب 1323 ؛ رد  اراد  نیسحلادبع 

( يا هوهق  یعونصم  مرچ  شکور  اب  ییاوقم  دلج  دیدج ، یفاحص   ) 6-11935

نیرب دلخ  هضور  ياهتنا  ات  باتک  نتم  ؛ يا هوهق  جامیت  اه  یکچل  فطع و  يا ، همرس  شوقنم  يذغاک  شکور  اب  ییاوقم  دلج   ) 6-8765
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( دوش یم  لماش  ار 

( يا همرس  یعونصم  مرچ  فطع  یسوط ، روگنیلاگ  شکور  اب  ییاوقم  دلج   ) 6-10465

( باتک ياهتنا  یگداتفا  زبس ؛ روگنیلاگ  شکور  اب  ییاوقم  دلج   ) 6-30603

( يا هوهق  جامیت  فطع  يا ، هوهق  شوقنم  يذغاک  شکور  اب  ییاوقم  دلج   ) 6-31311
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همانیگدنز

دـمآ و ایند  هب  قفاب  رد  مهد  نرق  لوا  �همین  طـساوا  رد  يو  تسا . مهد  نرق  تسدربز  يارعـش  زا  یـشحو  هب  صلختم  یقفاـب  نیدـلا  لاـمک 
تسج یم  زارتحا  زارد  رود و  ياهترفاسم  زا  زاریش  �هجاوخ  دننام  رمع  تدم  رد  وا  درک . یط  شهاگداز  رد  ار  دوخ  یتامدقم  تالیـصحت 

ربارب رد  دزی  جرب  رس  �هلحم  رد  يو  رازم  تشذگرد . يرمق  يرجه  لاس 999  دودح  رد  یقفاب  یشحو  درکن . رفس  قارع  ناشاک و  هب  زج  و 
روظنم و رظان و  يونثم  نیرب ، دلخ  يونثم  راعـشا ، ناوید  زا  دنترابع  يو  �هدـنامیقاب  راثآ  دراد . رارق  متـشه  ماما  ردارب  لضاف ، هدازهاش  رازم 

. دناسر مامتا  هب  ار  نآ  يزاریش  لاصو  وا  زا  سپ  اهنرق  دنام و  مامتان  يو  توف  تلع  هب  يرخآ  نیا  هک  نیریش  داهرف و  يونثم 

راعشا هدیزگ 

تایلزغ

لزغ 1

آزاب ییاین ،  زاب  رفس  یکات ز  هآ ، 

آزاب ییاجک ، تخوس  ارم  وت  قایتشا 

دشکب ارام  وت ، نارجه  هک  کیدزن  هدش 

آزاب ییام ،  يزیرنوخرس  رب  نامهرگ 

یشکب ار  ام  ییآزاب و  هک  دهع  يا  هدرک 
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آزاب ییامنب ، یفطل  هک  تسنآ  تقو 

ناج هب  وت  یب  نم  ییآ و  یمن  زاب  یتفر و 

آزاب ییارچ ، محر  یب  همهنیا  نم  ناج 

وک نآ  رس  زک  نیمه  مرج  زا  یشحو 
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یتفر

آزاب ییافج ، هنوگ  دص  بجوتسم  هچرگ 

لزغ 2

ار ابیکشان  ناج  ریجنز ، رد  قشع  هدیشک 

ار اسرف  دنب  ربص  شیپ ، یبعص  راک  هداهن 

مروذعم وت  يوس  مرپ  رگ  يراد ، هتشررس  ماوت 

ار اپ  رب  دنب  غرم  تسین  يرایتخا  تسد  رد  هک 

منیب یم  کشر  نیا  قشع ،  ياهیداهنرفاک  زا  نم 

ار اخیلز  ناج  دوب  یمصخ  مه  بوقعی  اب  هک 

یشاب نانچ  مهاوخ  دوخ ، ماد  الایم  ناگشجنگ  هب 

ار اقنع  ماد ،  ردنا  ینیب  رگ  ینز ،  انغتسا  هک 

يراد هگماد  ياوه  رد  ناغرم  وچ  یناد  رگا 

ار ام  لد  لوا  ینکفا ، ارحص  هب  دوخ  ماد  ز 

ییاردوخ روط  نآ  اب  هدرپ ،  رد  همهنیا  تحیصن 

ار امیا  زمر و  نابز  دناد ، یمن  یشحو  رگم 

لزغ 3

ار ام  �هدید  الب  مشچ  رظن ، يدنار ز 

ار ام  �هدید  وت ، دوب ز  اجک  مشچ  نیا 

ماب نآ  �هشوگ  زا  فرط  نیا  دتفن  یگنس 

ار ام  �هدیروش  رس  دشابن  تخب  نیا 

دناسر هک  ناویح  �همشچ  نآ  هب  میدرم 
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ار ام  �هدیسفت  �هنیس  شطع  حرش 

دناشفارب هک  يرود  يزاب  دب  دایرف ز 

ار ام  �هدیچ  ورف  جنرطش  �هصرع  نیا 

روک مغ  یلیس  کی  هب  درک  یسک ، نارجه 

ار ام  �هدیسرتن  غیت  زا  لد  مشچ 

میدناشن هلیح  دص  هب  وت  قوش  �هلعش  ام 

ار ام  �هدیشوپ  شتآ  نیا  نزم  نماد 

دنتسرفب ینازخ  وت  غاب  هب  هاگان 

ار ام  �هدیجنر  لد  دوخ  زا  نک  دنسرخ 

یشحو وت  ياهمتس  تخیر  ورف  کشا  اب 

ار ام  �هدیشارخ  ناج  کمن ، دیشاپ 

لزغ 4

ار بات  هنیس  فت  نیا  مروخ  ورف  لد  هب  دنچ 

ار بارطضا  رپ  ناج  منکفا  خزود  هت  رد 

وردنا تحیصن  لها  یخزود ز  قشع  هتفات 

ار باذع  کلم  دس  هتشامگ  لد  نم و  رب 

دنز طمن  نیدب  تسد  رگ  هنایزات  هب  قوش ، 

ار باکر  نارگ  ربص  دنک  نانع  کبس  دوز 

شلفاغت زا  مروخ  یم  شکمین  گندخ  هکنآ 

شکمین دنک  شک  مامت  شاک 
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ار باتع 

اه هناخمشچ  رد  زک  نیا  تسیک  لایخ  لیخ 

ار باوخ  نایتولخ  نورب  نینچنیا  دشک  یم 

ناه راد ، لامج  ساپ  نورد  زا  مهآ  دهج  یم 

ار باتفآ  لعشم  دنک  نوگن  ام  رصرص 

هیداب ياوه  فت  ترسح و  کشا  یشحو و 

ار بارس  رپس  هر  دوب  رت  مشچ  بآ ز 

لزغ 5

ارت ناتسلگ  یبوخ ،  �هزاوآ  دش  هزات 

ارت ناتسب  داب ، كرابم  ون ، جنس  همغن 

نسح تسارآ ، زان  ياهتمعن  هب  ییابیز  ناوخ 

ارت نامهم  داب  اراوگ  ناوخ  نیا  تمعن 

یعس ناماد  نایم  رد  مکحم  درک  شوخ  یعدم 

ارت ناماد  تخس  دریگ  هک  اداب  شتصرف 

راوتسا برای  رایغا  اب  وت  نامیپ  داب ،

ارت نامیپ  تسین  یتسرد  ناکما  هچرگ 

ون دش ز  تقشع  ریجنز  �هتسب  یشحو  وچ  دص 

ارت نادنز  تسین  ام  شیاجنگ  نیا  زا  دعب 

لزغ 6

ار دوخ  الب  دص  ماد  هب  مدنکفا  هک  مغرم  نآ  نم 

ار دوخ  التبم  مدرک  ماگنه  یب  زاورپ  کی  هب 
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لگ رد  متشاد  ییاپ  هن  رس ، رب  متشاد  یتسد  هن 

ار دوخ  اپ  تسد و  یب  نینچنیا  مدرک  شیوخ  تسد  هب 

منازیرگ دوخ  دنسپان  عضو  حرط  زا  نانچ 

ار دوخ  ادج  مزاس  مه  شیوخ  زا  دهد  متسد  رگ  هک 

يرادافو نیدنچ  اب  هک  مسرت  یم  تسا  عضو  نیا  رگ 

ار دوخ  افویب  میامناو  تشیپ  هک  مزال  دوش 

يراد یم  هناگیب  ار  شیوخ  مقشع  راهظا  زا  وچ 

ار دوخ  انشآ  فرح  نیا  هب  لوا  درک  تسیاب  یمن 

لگ رد  اپ  دنام  ترسح  بانوخ  رد  هک  یشحو  نیبب 

ار دوخ  اقب  بآ  زا  هنشت  يدنارذگب  وک  یسک 

لزغ 7

ار رای  لصو  �هدژم  کلف ،  يا  نک  نامز  یط 

ار راظتنا  بش  نیا  ربب  نایم  زا  يا  هراپ 

نامه نم  مامت و ،  رمع  یندید ، نامگ  هب  دش 

ار راودیما  ناج  ما  هدناشن  هر  هب  مشچ 

نهک یم  نآ  زا  یشخب  يا ، هلایپ  رگم  وت  مه 

ار رامخ  نیا  دنکشن  يرگید  بارش  هن  رو 

وت دش ز 
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یملاع کشر  �هیام  مندروخ  رهز 

ار راوگان  یم  نیا  مشک  یم  قوذ  هب  هکسب 

تیفاع نیمز  ات ز  سب  قشع  ررش ز  مین 

ار رابتعا  نمرخ  دسر  نامسآ  رب  دود 

رثا اروت  سفن  وک  یقشاع  وت  رگا  یشحو 

ار رادغاد  �هنیس  رگد  يا  هناشن  تسه 

لزغ 8

ار زاونلد  تماق  هد  هولج  زان  هب  زیخ و 

ار زان  ردق  �هیاپ  نک  دنلب  دوخ  دق  نوچ 

نانز فک  تسم و  هدز  یم  ایب ، نم  تسرپ  هوشع 

ار زار  نایگدرپ  ردب  وگ  هدرپ  وت  نسح 

وت لامج  �هلعشم  دهد  نوچ  غورف  ضرع 

ار زارد  نابز  عمش  دشک  یهتوک  هب  هصق 

دش بصن  همشرک  هب  ات  یملاع  تشک  هژم  نآ 

ار زاس  همشرک  مشچ  یهد  لمع  رگا  ياو 

هدشان مامت  راک  ملفاغت  شکمین 

ار زاب  مین  سگرن  هد  هزاجا  رظن  مین 

هعموص لها  �هودق  یهد  نوچ  هولج  �هدعو 

ار زامن  دنک  توف  وت  راظتنا  هر  رد 

مدصقم قشع  �هبعک  ور  هدیرج  میشحو و 

ار زاین  �هلفاق  نم  هآ  کشا و  هقردب 
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لزغ 9

ار زامغ  �هزمغ  عاتم  نک  الاب  خرن 

ار زان  نکشم  ردق  تمیق ، سانشب  ار  هویش 

تسه قرف  هنرگ  مرایغا و  مک ز  نم  وت  شیپ 

ار زاتمم  قشاع  زایتما و  یب  مدرم 

دننز ینادان  نعط  ادابم  تنادنب  دیص 

ار زاب  اشگب  ياپ  زا  دنب  هشپ ، دیص  رهب 

تسیا هشیپ  نیریش  ندرک ز  سگم  ماد  نیبگنا 

ار زاورپ  نامسآ  غرم  ماد ، هن  رذگرب 

دنب غرمیس  رب  تسد  دیاین ، وزاب  زا  فیح 

ار زادنا  ریت  مشچ  نکشم  گشجنگ  رب  ریت 

نک ریخست  يروشک  يزات ، هچ  ناریو  هد  رب 

ار زازعا  نیا  هب  ینسح  ربم  یهاش  تکوش 

تسا يزادرپ  لد  هچ  نیا  یشحو  شاب  بل  رب  رهم 

ار زادرپ  نخس  عبط  هدم  تصخر  نیا  زا  شیب 

لزغ 10

ار زورفا  رهم  هام  نآ  ام ، جرب  زا  عولط  دوبن 

ار زور  دب  رتخا  نیا  منک  نوچ  علاط  رییغت 

وت زا  دشاب  یک 
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هتخوس رتخا  تخب  نیاک  معلاط 

ار زوریف  رتخا  دس  دوخ ،  ریثأت  زا  دنادرگ 

نیتسآ ناشفیم  يو  رب  یلو  دش  تتسد  مار  لد 

ار زومآ  تسد  غرم  نیا  یهد  مر  هگان  هک  مسرت 

نک هراپ  نابیرگ  یقشع ، دز  هجنپ  مربص  بیج  رب 

ار زود  نابیرگ  تسد  بجع  سب  يراک  هداتفا 

دنک یم  انمت  دس  وک  یلد  غراف  نیا  داب  مک 

ار زوسانمت  قشع  رس  درگ  مدرگ  راب  دس 

دشک یم  مقوش  هک  مناد  وا  لصو  زور  هکنآ  اب 

ار زور  نآ  تعاس  کی  دبا  رمع  دس  هب  مهدن 

وت هوبنا  تلود  زک  دنک  یم  تغارف  یشحو 

ار زودنا  لالم  ناج  دش  بابسا  رپ  هناخ  دس 

لزغ 11

ار شیوخ  ياپ  زج  متسب و ،  قارف  راب 

ار شیوخ  ياضعا  �هلمج  عادو  مدرک 

منک یم  هراپ  نارگ  دنب  رازه  ییوگ 

ار شیوخ  يامیپ  هیداب  ياپ  ماگ  ره 

تخاس هراپ  ساملا  منتفر  ياپ  ریز  رد 

ار شیوخ  يارحص  �هزیرگنس  وت  رجه 

منز نیمز  رب  رس  وت  يوک  مور ز  اج  ره 

ار شیوخ  ياجیب  �هدارا  منک  نیرفن 
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نورب شدیآ  یمن  هدهع  دبا ز  رمع 

ار شیوخ  يادلی  بش  تبوقع  مزان 

تسین لصو  مزب  رد  وت  قطن  لاجم  یشحو 

ار شیوخ  يانمت  ضرع  طاسب  نک  یط 

لزغ 12

ار شیپ  زا  شیب  فطل  نیا  لد  راک  ردربم  تزع 

ار شیوخ  يافج  نمرب  ینک  یم  عیاض  هک  سب  نیا 

نم ناج  راک  هب  دیان  مدزاس  وخ  دب  هک  یفطل 

ار شیدنا  لالم  يوخ  نک  هدامآ  نیک  بابسا 

یسر رو  دشاب  تخب  نوچ  رگ  هنتف  لیس  دنچ  ره 

ار شیورد  �هناریو  يروآ  راوید  هب  یتشک 

تمحرم دشابن  زیاج  ناتب  قشع  رفاک  رب 

ار شیک  نیا  منم  یتفم  نتخوس  دیاب  مرج  یب 

هنم مهرم  وت  فطل  وگ  دش  هنیس  شارخ  مقشع 

ار شیر  نیا  نک  روسان  ینک  یم  یتافتلا  رگ 

هژم زا  زیر  یم  رهز  وگ  لد  هب  مروبنز  شین  نوچ 

منادن تمحز  ما  هدروخ  تریح  نویفا 
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ار شین 

دش وت  زا  رود  نوچ  هک  یشحو  وگب  نم  هاشداپ  اب 

ار شیوخ  دهع  نابوخ  یهگ  هگ  ناوخرب  خیرات 

لزغ 13

ار شیوخ  رای  درک  ناوتن  ریغ  رهم  عنم 

ار شیوخ  راتسود  دراد  تسود  دشاب ، هک  ره 

یسک لاح  رب  تسیراک  یپ  زا  یهاگن  ره 

ار شیوخ  راک  بادآ  وکن  دناد  یم  قشع 

تسیچ قشع  نیا  نک  راک  سایق  نم  زا  وگ  ریغ 

ار شیوخ  راگزور  عیاض  هراچیب  دنک  یم 

میلمسب دوخ  ام  تسج ، دهاوخ  هدروخ  كوان  دیص 

ار شیوخ  راکش  یپ  زا  زاتب  نکفا  راکش  يا 

دهع ضقن  مدید  هکسب  دش  رگد  مصالخا  وت  اب 

ار شیوخ  رایع  منادرگن  شتآ  رد  هک  نم 

تسین رایغا  رغاس  زا  شیب  هشیش  نیا  �هداب 

ار شیوخ  رامخ  ام  رگید  ياج  زا  مینکشب 

ربص نک ز  یتسب  ياپ  یشحو   ، تسد زا  تفر  راک 

ار شیوخ  راوتساان  تقاط  يانب  نیا 

لزغ 14

ار شیک  رفاک  كرت  نآ  نم  نوخ  دصق  تسیچ 

ار شیوخ  هانگ  مناد  یمن  ناناملسم  يا 
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شارخلد ياه  هلان  نیا  بجوم  یسرپ  هک  يا 

ار شیوخ  نورد  ینیب  ات  فاکشب  ما  هنیس 

تسین رود  رخآ  رد  مراک  دشک  یماندب  هب  رگ 

ار شیدنا  کین  دنپ  لوا  رد  مدینشن  هک  نم 

کیل شیب ، زا  شیب  قوذ  دراد  هچرگ  نابوخ  فطل 

ار شیب  زا  شیب  دادیب  دوب  رگید  یتلاح 

نسح ناطلس  نآ  قشع  فال  تسین  یشحو  دح 

ار شیورد  نتشیوخ  دح  هب  دز  دیاب  فرح 

لزغ 15

ار لاح  فیعض  تخب  یتوق  دیما  تسه 

ار لاصو  رظتنم  هد  مارخ  کی  �هدژم 

ناما الب  دس  داد ز  میدیماان  �هشوگ 

ار لاب  هتسکش  غرم  ناج  راصح  سفق  تسه 

دشک من  دیما  درگ  وزک  وک  لصو  �هحشر 

ار لاصفنا  �هنخر  مروآرب  نآ  من  زو 

ملد تولخ  رد  رب  ناج ،  هتسشن  نابش  مین 

ار لایخ  شک  دهم  اپ  يادص  رظتنم 

؟ دروآ مبآ  هچ  رضخ  ما  هنشت  لصو  هب  هک  نم 

نیا �هنشت  دوش  یمن  شطع  عفر 
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ار لالز 

وردنا سوسف و  مزب  وا  نسح  بیرف  لد ز 

ار لاحم  يوزرآ  فرط  ره  هب  ینمجنا 

وک لصو  رکش  توق  ار  هدنام  وحم  یشحو 

ار لال  نابز  رذع  وگ  هب  وگ  هدید  تریح 

لزغ 16

ارم سکچیه  مغ  بترد  تشکن  رس  رب 

ارم سفن  رب  سفن  تسب  هک  لد  دود  زج 

ریغ هب  ینز  رغاس  وت  گنس و  هب  منز  رس  نم 

ارم سب  قاشع  �هنایم  شنزرس  نیا 

دوخ نیشن  لمحم  مغ  زا  مریم  هک  يزور 

ارم سرج  ناغف  تسا  سب  ازع  رهب 

مه هب  هر  دندرک  هک  هنیس  ياهکاچ  نیز 

ارم سفق  زا  درپ  حور  غرم  هک  مسرت 

رس هب  مغ  تسد  سگم  وچ  مدز  یمن  یشحو 

ارم سرتسد  برط  ناوخ  هب  رگا  يدوب 

لزغ 17

ارم رگ  هنتف  يا  شکم  یعدم  لوق  رب 

ارم رگد  هانگ  هب  شکب  یشک  یم  رگ 

تسین رابتعا  ارم  ریغ  ردق  هب  تشیپ 

ارم رَدَق  نیا  کلف  هدرک  رابتعا  یب 
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يوش ناهن  هگره  هک  دوزف  نانچ  مقوش 

ارم رذگهر  دص  رس  رب  دیود  دیاب 

تسا تنم  راب  دص  وت  غیت  مندرگرب ز 

ارم رسدرد  دص  دناهراو ز  هک  اریز 

ما هتسب  هدید  ناسک  بیع  تفص ز  یشحو 

ارم رنه  نیا  تسا  سب  هک  ورب  وجبیع  يا 

لزغ 18

ارم ناوتان  نت  ناوختسا ز  هدومنن 

ارم ناهن  مخز  �هلیتف  هدش  ادیپ 

نونج �هعرق  وا  مغ  نم  مان  هب  دز  ات 

ارم ناوختسا  تفص  هعرق  هراپ  هراپ  دش 

ما هدیشک  نافیرح  يوبس  رس  هب  يرمع 

ارم نارگرس  یسک  تسا  هدیدن  زگره 

ناسعمش دود  نم  رآرب ز  سفن  کی  زا 

ارم نابز  دنب  وت ،  مزب  هب  رگا  دوبن 

تسشن ارس  ترشع  هب  رای  هک  نیبب  یشحو 

ارم ناگس  لاح  هب  تشاذگ  رد  نوریب 

لزغ 19

ار هناوید  نیا  ربص  عاتم  زا  دوب  رپ  هناخ 

ار هناخ  عاتم  لوا  زوس  هناخ  قشع  تخوس 

تسا دحاو  ینعم  برق ، یهاوخ  يوگ و  شتآ  هاوخ 
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رتسکاخ هکنآ  تسا  عمش  برق 
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ار هناورپ  دنک 

قشع فرح  زا  ریغ  هب  دراد  يرخآ  ییوگ  هچ  ره 

ار هناسفا  نیا  تسین  رخآ  دنتفگ و  همهنیاک 

ناگدازآ نماد  فرط  هب  دنیشنن  درگ 

ار هناریو  نیا  داینب  کلف  دزادنارب  رگ 

تسین فرظ  یب  ره  راک  ندروخ  قشع  لطر  یم ز 

ار هنامیپ  نیا  دریگ  بل  رب  هک  دیاب  ییشحو 

لزغ 20

ار هنیس  مدرک  فاص  ات  مدش  نخلگ  نکاس 

ار هنییآ  افص  نخلگ  رتسکاخ  زا  مداد 

تسا رگید  یسابل  رد  یسانش  قح  نادنر  شیپ 

ار هنیمشپ  �هقرخ  دهاز  يامنم  ام  هب  رپ 

دوب شیوخ  ردق  هب  لد  رد  نیزا  شیب  يربص  جنگ 

ار هنیجنگ  نیا  دقن  تراغ  درک  مغ  رکشل 

مقر مزاس  یم  كاخ  رب  لد  درد  ندرم  زور 

ار هنیرید  مغ  میوگ  ات  تسین  سک  منک  نوچ 

تا هنیس  زا  دور  یم  یشحو  نیک  نتشک  هب  رگ 

ار هنیک  غیت  رادرب  لحب ،  دوخ  نوخ  درک 

لزغ 21

افو لها  �هناخمغ  رد  زگره  دزن  سک 

انشآ دیوگ  تسیک  رد ،  رب  دنیوگ  ودب  رگ 
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ندمآ رید  نینچ  ای  نتفر  دوز  نیا  زاب  تسیچ 

ام شیپ  ینامز  نیشنب  يدماک  يرمع  دعب 

قشع يایرد  �هقرغ  لحاس  هب  دیآ  یمن  نوچ 

اپ تسد و  نیدنچ  هچ  رهب  زا  هدوهیب  دنز  یم 

مشک یم  ار  نالف  منیب  یم  هک  اج  ره  يا  هتفگ 

اجب يرآ  یمن  اما  يا  هداد  يدیون  شوخ 

داب درگ  نوچ  دسر  یم  یشحو  دولآ  كاخ  هرهچ 

اوه رد  رس  �هناوید  نیا  دیآ  یم  اجک  زا 

لزغ 22

ام سایق  زا  شیب  تبحم  زا  فیح  دس 

ام سانشان  افو  قح  يافویب  اب 

وا هار  هک  هب  یسب  لیس  هار  هب  يدوب 

ام ساسا  تبحم  قشع  يانب  حرط 

شیوخ ياج  هب  دشاب  هگان و  دننک  شبیع 

ام سالپ  زا  شیوخ  سلطا  راد  رود  وگ 

روج هب  شکب  دوخ  هدم  کشر  تسد  هب  ار  ام 

ام سامتلا  وت  تورم  زا  تسنیا 

دش لصو  عطق  ببس  شتمعن  نارفک 

ام ساپسان  لد  تسازس  رتب  شنیز 

هک مسرت 
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زین هراپ  دنب  رظن  هب  شدیان 

ام ساپ  هنوگنیز  وت  هاگن  رگا  دراد 

یک هب  ات  مییآردب ،  ازع  نیزا  یشحو 

ام سابل  تبیصم  سالپ  نهک  دشاب 

لزغ 23

ام كاله  رد  هنم  شیپ  مرگ  رایسب 

ام كاندرد  لد  لاح  نک ز  هشیدنا 

كاخ ریز  میدرب  هک  تس  یتمادن  رهز 

ام كاخ  يور  زا  هدز  رس  هک  يا  هزبس  نیا 

نکم ام  دصق  وشم و  دوخ  نسح  رورغم 

ام كاپ  قشع  رثا  زا  تست  نسح  نیاک 

مغ يارس  تنحم  میا ز  هدیود  نوریب 

ام كاچ  نابیرگ  دوش ز  یم  مولعم 

تسا رتنوزف  ناز  ام  تمه  ضایر  یشحو 

ام كات  گرب  دوش  خرچ  زبس  قارواک 

لزغ 24

ام تخب  هب  دزیرگب  ابرهک  هاک ،  زا 

ام تخرد  درآرب  گرب  ياج  هب  رجنخ 

میکح �هدوس  کمن  دش  هزیر  ساملا 

ام تخل  تخل  رگج  نتسب  مخز  رد 

مشک یم  هک  تلذ  تلاجخ و  همهنیا  اب 

www.Ghaemiyeh.comلزغ 23 ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


ام تخس  يور  یهز  تخیرن  ورف  مه  زا 

بعص جوم  كانرطخ و  هجل  نارگ و  قروز 

ام تخر  زادنیب  تسخن  ادخان  يا 

شیوخ تقو  هاش  لد ، نم و  يدوب و  وت  یشحو 

ام تخت  هب  نخلگ  �هلعش  دنکف  شتآ 

لزغ 25

ام درز  يور  نوخ  هب  وت  زا  هتشگ  خرس  يا 

ام درد  لفاغ ز  هتشک و  درد  ار ز  ام 

سرتب ام  هآ  �هظحالم  یب  غیت  زا 

ام دربن  مه  دوشن  سک  هکنیا  تسیلوا 

نسح راهب  نازخ و  هتفهن  ام  هآ  رد 

ام درس  مرگ و  سفن  اب  تساهریثأت 

يرگید وت  زا  شیپ  هک  زاتم  نینچنیا  شخر 

ام درگ  تسدیدن  نینچنیا و  تسدرک 

تسشن دب  شقن  دس  دش و  بجعلب  بعل  دس 

ام درن  داتفا  دب  وت ، اب  میتخیر  ات 

رید میرح  زا  ام  رطاخ  تفرگ  یشحو 

ام دروخبآ  رگد  تساجک  ات  میتفر 

لزغ 26

اهیرای دیما  لسگ  نامیپ  نآ  زا  دوب  ار  ملد 

اهیراودیما همه  رخآ  دیشک  يدیمون  هب 
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يزاس ربتعم  یک  ات  شیوخ  لصو  ار ز  نابیقر 

نکم
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اهیرابتعا یب  بجوم  نیا  تسه  هک  اناج 

مدید نم  هک  اهیطالتخا  مرگ  نیا  وت  زا  رایغا  هب 

اهیرابکشا مراد  عمش  نوچ  رگا  دوبن  بجع 

دشاب نیمه  يراد  افو  یتشک  ارم  يراوخ  دس  هب 

اهیراسمرش مراد  وت  زا  ریصقت ، چیه  يدرکن 

یشحو شوخ  زور  نآ  داب  دای  ار  ام  تشک  مغ  بش 

اهیراسگمغ ار  ام  رهم  قیرط  زا  درک  یم  هک 

لزغ 27

بابح نوچ  وش  یهت  دوخ  زو  لد ،  ریغ  زا  زاس  كاپ 

بآ يور  رب  دز  همیخ  یناوت  یحور  کبس  رگ 

تسود هب  دش  لصاو  هک  سک  نآ  دنک  یک  ییامندوخ 

باتفآ اب  لصتم  ددرگ  وچ  هم  دیامن  نوچ 

ریغ هار  قشاع  تسود  هاگ  هولج  رد  دهد  یک 

باوخ هدید  رب  یهد  یم  هر  رگا  قشع  زا  نزم  مد 

ضیف دیشروخ  وترپ  ناسکی  تارذ  رب  تسین 

بان لعل  ددرگ  هک  لباق  رهوج  دیاب  کیل 

يا هحشر  تدنهد  رگ  تمحر  يایرد  زا  یشحو 

باحس نوچمه  ینز  ناسآ  اوه  يور  رب  ماگ 

لزغ 28

باتهام تشگ  اهبش و  ندروخ  یم  �هصق 

باتفآ زا  شیپ  دنیوگ  یم  وت  نافیرح  مه 
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مزب لقن  رامش  ات  تبحص  حرط  زا  مهگآ 

باسح یب  تناشن  رطاخ  کی  هب  کی  مزاسن  رگ 

بشمین ات  یشک  یم  رغاس  يراد و  یسلجم 

باوخمین مشچ  مینیب  یمن  يرادنپ  زور 

بیقر ماج  رد  هک  هب  يزیر  كاخ  رب  رگ  هداب 

بارش زا  فیح  وت و  زا  فیح  یسک  وا  اب  دروخ  یم 

لثم اهییوگتسار  رد  ما  هناوید  یشحو 

باتب نم  زا  ور  هاوخ  نادرگب  نم  زا  هار  هاوخ 

لزغ 29

بحاصم رازآ  لد  رایغا  هب  رای  دش 

بحاصم رای  ناسک  هچ  اب  دش  هچ  هک  يدید 

تسا لاحم  رای  زا  نم  مزب  ندش  نیگنر 

بحاصم رایغا  هب  هدیدرگ  هک  هنوگ  نیز 

نسح هشداپ  وا  هشیپ و  ادگ  دنر  نم 

بحاصم راع  زا  دوش  یک  ینم  وچمه  اب 

ام زا  ینک  یم  رظن  عطق  ارچ  هرابکی 

رابکی وت  هب  رخآ  هن  میدوب 
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بحاصم

تیوکرس ناگس  زاسمد  هدش  یشحو 

بحاصم رادافو  نارای  هب  هدیدرگ 

لزغ 30

بر ای  دنک  ادیش  قشاع  دای  رهم  زا  یهگ 

بر ای  دنک  ام  دای  چیه  دنیبب  ییادیش  وچ 

دزاس ناور  نم  يوس  همان  رفاسم  ناک  متفرگ 

بر ای  دنک  ادیپ  ار  مانمگ  نم  دصاق  ناسچ 

دش غراف  درک و  مریسا  اهبش  �هلان  هآ و  هب 

بر ای  دنک  اهنیا  یسک  دوخ  زور  هریت  اب  ارچ 

شفلز رس  یب  یشحو  داتفا  نونج  رازاب  هب 

بر ای  دنک  ادوس  نیا  كرت  شراک ، تسداتفا  دب 

لزغ 31

بشما باتیب  هتخاس  ماوت  لصو  �هدژم 

بشما باوخ  ارم  رادید  يداش  زا  تسین 

لاب غراف  نیشن  دغج  يا  ما  هدرک  سب  هیرگ 

بشما بالیس  هناخ ز  نیا  رد  تسین  رطخ  هک 

کیدزن ندرم  هب  رای و ،  رد  كاخ  زا  مرود 

بشما باب  نیا  رد  تسیچ  نم  �هراچ  منک  نوچ 

قوش شتآ  نخس ز  تفر  ام  سلجم  رد  هکسب 

بشما بابحا  �هدید  دشن  مرگ  یسفن 
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مراد يرانک  کشا  رهگرپ  ناس  عمش 

بشما باریس  رهوگ  نآ  يرود  زا  یشحو 

لزغ 32

بشما رتشیب  مغ  بت  مراد  رگد  ياهبش  ز 

بشما ربخ  اب  نم  زا  دیشاب  منک  یم  تیصو 

لفاغ نم  رگید ز  بشما ِ  ناقیفر  يا  دیشابم 

بشما رس  درد  ندرب  میهاوخ  امش  مزب  زا  هک 

منیب یم  هک  دش  رهاظ  گرم  ناشن  نم  رد  رگم 

بشما رت  مشچ  رب  نیتسآ  یناهن  ار  ناقیفر 

مدمه يا  منیلاب  رس  زا  ار  ادخ  يرود  نکم 

بشما رگد  ياهبش  وچ  منیب  یمن  ار  دوخ  نم  هک 

نت نیمیس  رای  نآ  مغ  دز  یشحو  ناج  رد  ررش 

بشما رحس  ات  ناقیفر  يا  دیشابم  لفاغ  يو  ز 

لزغ 33

تزاس نوسف  مشچ  �هویش  زا  دربن  ناج  دوخ  یسک 

تزان �هتشک  یناهج  يا  يراد  هک  دصق  رگد 

يراب یم  هک  رب  تمحر  ربا  يا  زاب  هک  مناد  یمن 

تزادنا كوان  دس  رظن  هاگنیمک  رد  منیب  هک 

هیاس ات  یتلود  يامه 
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يزادنا هک  ماب  رب 

تزاورپ تسوا  يوس  هک  ار  يدنلب  تخب  اشوخ 

يداتفین شکرس  نانچنآ  هلا  هلا ،  متفگ ،  هچ 

تزارفارس ورس  �هیاس  رد  یسک  دیاسآ  هک 

متسب رفس  راب  مدیسوب و  ناتسآ  زور  نآ  نم 

تزادرپ هناخ  قشع  درک  ناج  �هناخرد  رس  هک 

یناهنپ تشاد  تنسح  هک  يزار  دش  شاف  یشحو  ز 

تزامغ دندرک  وا  هآ  کشا و  هک  ار  وا  شکب 

لزغ 34

تساجک نم  نیشن  لمحم  هم  برای  نامز  نیا 

تساجک نم  نیگهودنا  لد  شخب  وزرآ 

منک نوچ  مغ ، نیا  زا  هآ  دمآ ، بل  رب  مغ  زا  مناج 

تساجک نم  نیمغ  ناج  یلاحشوخ  ثعاب 

نیبب نم  زاین  کشا  امن  يرای  ابص  يا 

تساجک نم  نینزان  رای  هک  رگنب  وش  هجنر 

دنامن مربص  رگد  لد ،  ناج و  بوشآ  نآ  زا  رود 

تساجک نم  نید  بوشآ  لد و  ربص و  تفآ 

ارم یشحو  نوچ  تشک  نارجه  هودنا  تنحم و 

تساجک نم  نیگهودنا  لد  شیع  �هیام 

لزغ 35

تساخ دولآ  درد  هآ  دس  ناج  مدرک ز  وا  دای 
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تساخ دود  لد  زا  تشذگب و  ملد  رد  شمرگ  يوخ 

لصو حبص  زا  ادج  مدرب  ورف  بشما  سفن  نوچ 

تساخ دوز  نامیپ  تسس  نآ  نم  نیلاب  رس  زک 

مدز یهآ  وا  فلز  يوب  هب  سلجم  رد  شود 

تساخ دوع  زا  دود  هک  رمجم  رد  داتفا  یشتآ 

روش داتفا  وا  مزب  رد  نم  درد  دورس  زا 

تساخ دور  زا  ناغف  دیلانب و  نم  درد  ین ز 

دابدرگ نوچمه  تسشنب  دش  كاخ  یشحو  هچ  رگ 

تساخ دوصقم  �هبعک  مزع  هب  رگید  نیمز  زا 

لزغ 36

تسا رایسب  نم  قح  رد  وا  یناهنپ  فطل 

تسا رایسب  نخس  تسین ، شنخس  رهاظ  هب  رگ 

تسمک رایسب  هک  هآ  لگ  ندید  تصرف 

تسا رایسب  نمچ  ناغرم  لد  يوزرآ  و 

تسیراسخر نمس  ورس و  سوه  رد  نم  لد 

تسا رایسب  نمس  ورس و  نمچ  فرطرب  هنرو 

دش یقاس  رای 
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تسکش هلیح  کی  هب  هبوت  دس  و 

تسا رایسب  نکش  دهع  نآ  يزیگنا  هلیح 

تسود مغ  رد  یسب  ربص  بلطم  نم  زا  یشحو 

تسا رایسب  نم  ربص ز  مدوب  رگ  یکدنا 

لزغ 37

تسا رس  میب  ناتب  قشع  رطخ  رپ  هر  رد 

تسا رطخ  رد  رس  هک  هار  نیا  رد  شاب  رذح  رب 

فاکشب ار  مرگج  مریم  هک  زورنآ  زا  شیپ 

تسا رگج  رد  ماوت  اهنوخ ز  هچ  هک  ینیبب  ات 

وا هک  تسود  الب  ماکدوخ  لد  اب  منک  هچ 

تسا رپس  یب  الب  هک  اجنآ  رتشیب  دوریم 

ارچ تسا  شیوخرس  جات  هب  مرگرس  عمش 

تسا رحس  ات  بش  رس  زک  ییگدنز  نینچ  اب 

شیوخ مغ  نک  ناهن  هک  یشحو  هب  دنیوگ  دنچ 

تسا ربخ  ار  سک  همه  نوچ  دوخ  مغ  دشوپ  هک  زا 

لزغ 38

تسا رظن  رد  یسک  يوربا  مخ  ون  زا  مزاب 

تسا رگد  هام  �هرغ  رگد و  هام  خلس 

ون هدرب ز  ورف  هشیر  ملد  غاب  رد  هکنآ 

تسا رمث  اپارس  تسیلاهن ،  زیخون  هچرگ 

دیدن گنت  سفق  زا  ریغ  هب  هک  ام  یتوت 
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تسا رکش  گنت  رس  رب  ناشف  لاب  نامز  نیا 

دیرب هدژم  نهک  حورجم  هب  دیباتشب و 

تسا رگج  شیر  �هراچ  رد  دمآ و  بیبط  هک 

اجنآ تسدیسرن  مبیع  همه  دنیب  هکنآ 

تسارنه یبیع  همه  بیع و  همه  اهرنه  هک 

تسین علاط  ارم  قشع  نارسپ  يافو  زا 

؟  تسا رترادافو  رهش  نیا  رد  هک  نم  زا  هنرو 

يورن وسنآ  زا  شیدنا  تبقاع  یشحو 

تسا رطخرپ  یهر  بوشآرپ  مشچ  نآ  زا  هک 

لزغ 39

تسا زارد  رود و  یهر  قاشع  دصقم  ات 

تسا زاجم  قشع  �هیداب  نآ  زا  لزنم  کی 

یط ینک  دنچ  يا  هیداب  رگا  قشع  رد 

تسا زارف  هچ  بیشن و  هچ  هر  نیا  رد  هک  ینیب 

قشع همزال  همه  تسه  یبجعلب  دس 

تسا زایا  دومحم و  �هصق  یکی  هلمج  زا 

رد رس  هک  تسا  قشع 

www.Ghaemiyeh.comلزغ 39 ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


هداهن زان  مدق 

تسا زاین  يایوج  ددرگ و  یم  هک  تسا  نسح 

ار شیرد  کبک  هک  تسیچ  بجع  غاز  نیا 

تسا زاب  لد  نوخ  راقنم ز  ینیگنر 

دبات هچ  تسام  لد  هک  یموم  �هرهم  نیا 

تسا زادگ  توقای  شتاک  نونج  قرب  اب 

شیوخ مک  یعس  زا  يا  هدنام  نورب  وت  یشحو 

تسا زاب  همه  يور  هب  دوصقم  رد  هنرو 

لزغ 40

تسا زار  نئاخ  رپ ز  یلو  مزب  تسا  شوخ 

تسا زامغ  ریغ ، هک  میوگب  زمر  هب  نخس 

؟ دز ناهنپ  ياهزار  نیا  �هنازخ  رب  هک 

تسا زاب  رد  تسا و  هداتفا  هتفات  لفق  هک 

ياشگم لد  زار  هچنغ  يا  سک  دامتعا  هب 

تسا زاوآ  مه  نغز  غاز و  هب  وت  لبلب  هک 

سب نمشد و  نامک  زا  نیمه  تسام  مخز  هن 

تسا زادنا  كوان  زاس و  نامک  زین  تسود  هک 

دیشک زارد  شوخ  کبک ،  �ههقهق  نامز 

تسا زاب  لگنچ  نینوخ و  �هیرگ  لاجم 

یشحو نک  هناتسآ  نیا  تشحو  رذح ز 

تسا زاورپ  تقو  هک  ناشفا  رب  لاب  رابغ 
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لزغ 41

تسا زیرنوخ  ماقم  رد  نامه  هچ  رگا  باتع 

تسا زیت  نانچنآ  هن  لفاغت  غیت  کیلو 

حلص رد  دنز  یم  درک و  ملد  هک  ییریلد 

تسا زیمآ  تبغر  ياه  هگن  دامتعا  هب 

هنرو ناقشاع  دنجازم  لفط  ضیرم 

تسا زیهرپ  زور  ود  لفاغت  جنر  جالع 

وت �هنابیاغ  جنرطش  هب  تام  میدش 

تسا زیگنا  هب  تیزاب  شوخ  هک  دنخب  ام  هب 

رشح وت  فلز  هب  شندرگ  رد  هلسلس  دننک 

تسا زیوالد  �هرط  نآ  �هتسب  هک  ملد 

باکمن دکچ  یم  هدید  زو  هلبآ  دز  رگج 

تسا زیرکمن  رگج  شیر  هب  روش  تخب  هک 

قشع ردرب  هک  ربم  وگ  دوخ  تزع  بیقر 

تسا زیورپ  هکنآ  تسین  ینکهوک  فیرح 

نوگلگ دور  یم  داهرف  نتسج  قوذ  هب 

تسا زیدبش  نانع  رب  نانع  هک  نیبم  نیا  وت 

زونه راد و  هفوکش  یشحو  �هدید  تسدش 

تسا زیخون  لاهن  ناز  رمث  راظتنا  رد 

لزغ 42

شوخ راذع  نشلگ  رب  �هزبس  زارط 
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تسا

تسا شوخ  راهبون  هب  نشلگ  هک  تسا  نیعم 

زبس طخ  زا  رای  يور  فرط  دوب  شوخ  هچ 

تسا شوخ  راز  هلال  فرط  دمد  هزبس  وچ  یلب 

یلو رابغ  رظن  رد  دوبن  شوخ  هچ  رگا 

تسا شوخ  رابغ  رظن  رد  دوب  وت  طخ  زا  رگ 

ارم نوزف و  دوش  تحارج  کشم  يوب  هب 

تسا شوخ  رابکشم  طخ  نآ  زا  لد  تحارج 

یشحو نک  هزبس  تشگ  یطخ  هزبس  دای  هب 

تسا شوخ  رابیوج  فارطا  هدزرس  هزبس  هک 

لزغ 43

تسام ناج  رب  تتنم  شک ، یم  راز  نک ،  یم  راوخ 

تسام ناهنپ  تزع  هاوگ  رهاظ  يراوخ 

درگنب را  ياو  تسا  رازآ  رب  نیب  رهاظ  مشچ 

تسام ناتسراخ  ریز  ناهنپ  هک  اهناتسلگ  نیا 

درک وت  اب  تعیب  فطل  رهم و  يدرک و  ام  كرت 

تسام نامیپ  مه  دهع و  مه  یلو  انغتسا  زان و 

جنرم ام  زا  ندمآ  تیوس  تسام  ياضر  یب 

تسام نامرفان  ياپ  هانگ  ام  مرج  هن  نیا 

ترد نامرح  هتسب  یمسلط  ام  دوجو  رب 

تسام نادنز  رد  راوید و  تسام  زا  ریغ  هچناک 
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دنخشون كرت  مشچ و  رهز  تسا  يوراد  خلت 

تسام نامرد  نیا  میراد  ام  هک  يدرد  نآ  نکیل 

تسینمشد ناماس  هب  ار  قشاع  قشع و  اب  ار  لقع 

تسام ناماس  �هشیدنا  رد  هک  یشحو  درخ  یب 

لزغ 44

تساوخ هتفر  ياهافج  رذع  زان  زورما 

تساوخ هتفهن  مسبت ،  تساوخن ، وا  هک  يرذع 

تفگ طسب  حرش و  دس  هب  هک  هگن  �هدنب  نم 

تساوخ هتفگن  مسبت ، هک  یتیانع  فرح 

دش هتفس  بوخ  دش و  هتفس  هزمغ  كون  زا 

تساوخ هتفسن  شهاگن  هک  مه  زار  ياهرد 

دنک یم  هلاس  دس  یفالت  دمآ و  فطل 

تساوخ هتفه  ود  کی  نیا  رد  هچ  ره  درک  هچرا  مشخ 

تافتلا ناراب  همه  دوخ  تقو  هب  دراب 

تساوخ هتفکش  یضایر  هک  یتیانع  ربا 

تخوس كاپ  وت  يوخ  شتاک  دیون  ار  لد 

يوک نآ  رس  زا  شک  یسخ  راخ و 
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تساوخ هتفر 

قارف يرادیب  هب  درم  هک  ار  ادخ  رکش 

تساوخ هتفخ  وت  تخب  �هدید  هک  یسک  یشحو 

لزغ 45

تسا هدوب  يرای  محر  یب  ام  رای 

تسا هدوب  يراک  بعص  اب  وا  قشع 

لاس ود  کی  نیا  نم  هب  تبسن  وا  فطل 

تسا هدوب  يرابود  کی  يرامش  رگ 

میتشادنپ رنه  ام  تیاغ  هب  ات 

تسا هدوب  يراع  بیع و  دوخ  یقشاع 

دنا هدوب  یم  مه  هب  نونجم  یلیل و 

تسا هدوب  يراگزور  شوخ  نیزا  شیپ 

تسیسک یشحو  نیا  هک  نم  مدینش  یم 

تسا هدوب  يرابتعا  یب  بجع  وا 

لزغ 46

تسا ینازخ  ياوه  لادتعا  تسا و  ربا 

تسا یناوغرا  یم  تقو  هک  ایب  یقاس 

ناهن دش  دیشروخ  رغاس  ربا  ریز  رد 

تسا یناهن  شیع  ندیشک و  حدق  زور 

رایب وبکشم  یم  ماج  ایب و  یقاس 

تسا یناشف  ربنع  هب  حبص  داب  هک  مد  نیا 
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تسه هزبس  تسه و  اوه  لادتعا  تسه و  یم 

تسا یناج  نارای  تبحص  تسین  هک  يزیچ 

ایشحو وت  قفاوم  رآ  تسد  هب  يرای 

تسا یناف  هلمج  نیا  دوخ  تسا و  یقاب  رای  ناک 

لزغ 47

تسا یقاب  هنیشیپ  تبحم  نامه  لد  رد 

تسا یقاب  هنیس  نیا  رد  دوب  هک  یتسود  نآ 

نک زان  ضرع  هد و  هولج  نسح  زاب آ و 

تسا یقاب  هنییآ  وچ  فاص  دوب  هک  لد  ناک 

ماقتنا غیت  شکب  تس  ینتورف  ام  زا 

تسا یقاب  هنیک  رگا  تفیرش  رطاخ  رب 

شیوخ رایع  رب  نامه  تسافو  هنیدقن 

تسا یقاب  هنیجنگ  رد  رب  دوب  هک  یلفق 

تفرگ تلد  يدنر  توسک  رگا ز  یشحو 

تسا یقاب  هنیمشپ  �هقرخ  حالص و  دهز و 

لزغ 48

تساخرب نماد  هدز  رب  فک ،  هب  غیت  نم  كرت 

تساخرب نم  نتخیر  نوخ  هب  هک  شیادف  ناج 

مشچ هب  همرس  نوچ  همه  کیالم  دندیشک  یم 

تساخرب نسوت  مس  زا  ارت  هک  يرابغ  ره 

دش رهاظ  تهم  رود  رب  وچ  کشم  نمرخ 
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تساخرب نمرخ  هتخوس  نم  ناج  زا  دود 

باجنس رتسب  ار  هتخوس  یشحو 
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دومن

تساخرب نشلگ  رتسکاخ  هک ز  هگرحس  ره 

لزغ 49

تسام تداع  فالخ  تبحم  كرت  روج ، هب 

تسام تبحم  �هنیرید  بحاصم  افو 

دراد هگن  ادخ  تورم  فالخ  وت و 

تسام تورم  یب  تخب  زا  وت  يافج  ام  هب 

دنا هتخاب  قشع  درن  ناهش  هب  ادگ  اسب 

تسام تعدب  هن  دب  مسر  نیا  هک  دنخم  ام  هب 

رگم میا  هدرم  میراذگن ،  يرگید  هب 

تسام تمدخ  هک  ندش  لفاغت  ریت  ناشن 

یلحم مک  هب  يرب  یم  ام  تزع  هک  ییوت 

تسام تبحص  كاله  تقشع  يراوخ  هنرگ  و 

میدرک ینشاچ  میدوب  هدمآ  يوعد  هب 

تسام تقاط  ربص و  يوزاب  هب  هن  وت  نامک ، 

دازآ درک  دیرخ و  یشحو  وچ  هدنب  رازه 

تسام تمیق  هک  هگن  کی  زا  هقیاضم  دنک 

لزغ 50

تست تولخ  وا  رد  هک  مدرگب  هناخ  نآ  درگ 

تست تبحصمه  هک  تسیک  شموش  علاط  گس 

يرد ماب و  زا  رتشیب  دسرن  ار  ام  مشچ 
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تست تعلطرب  هک  هدید  نآ  تلود  اشوخ  يا 

نم �هدید  ششک  بوراج  هک  تسماب  هچ  هو 

تست تمدخ  رد  هک  ياپ  نآ  �هدنب  نم  ناج 

تسنم ماج  رد  هک  تسیکشر  �هداب  رب  همه 

تست ترشع  نمجنا  رد  هک  هشیش  هقهق 

خوش يا  لفاغت  لصو  رب  سلجم و  تصخر 

تست تقاط  هلصوح  زا  وت و  زا  دایز  نیا 

تسین وت  عضو  الد  لصو  زا  تندیزگب  رجه 

تست تعدب  نیا  هدرک و  دوخ  هک  تسیعارتخا 

میرد نوریب  هب  زین  ام  هک  تست  زا  یشحو 

تست تشهد  نیمه  تسه  رگا  تسین ، یعنام 

لزغ 51

تست رادغاد  شک و  درد  هک  ملد  رهب 

تست راید  رد  نآ  دیاب و  ربص  يوراد 

دنارن نابز  رب  طلغ  هب  نم  مان  راب  کی 

تست رابکشم  ملق  زا  تیاکش  ار  ام 

دیشک ناوت  يدم  هس  ود  يذغاک  هراپ  رب 

تست راگدای  ضرغ  تسه  هچ  ره  مانشد و 

يا هشیپ  شومارف  زاب  هچ  افو  یب  وت 

تست راودیما  هک  ریسا  نآ  هراچیب 

مایپ نیا  ناه 
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تسا هناور  کنیا  هک  لصو 

تست راظتنا  رد  هک  هدیسر  بل  هب  مناج 

تشاد هدایز  یلیل  �همان ز  رازه  نونجم 

تست راکشومارف  رای  وچمه  هک  یشحو 

لزغ 52

تست نتفر  عامتسا  منت  ناج و  عادو 

تست ندرگ  هب  نم  نوخ  يورب  رگ  هک  ورم 

دانکم نورب  ام  تسد  زا  تنماد  هنامز 

تست نماد  ام و  تسد  يورن  ار  يادخ 

دهدن ناشن  یتسود  زا  سک  هک  يروشک  هب 

تست نمشد  ياج  وت ،  ياج  هن  هک  ورم  ورم 

تسیغرم اجک  ره  هک  ناشفارب  لاب  نیشن و 

تست نشلگ  يوزرآ  رد  هتشاذگ ،  نطو 

یشحو يا  هداتف  شقارف  یشتآ ز  رد 

تست نمرخ  وچ  دس  قرب  نآ  �هنابز  ره  هک 

لزغ 53

تست نسح  نارود  فسوی و  رود  تشذگب 

تست نسح  نامرف  هب  تسه  هک  لد  رصم  ره 

دنا هتسب  قشع  هرگنک  هب  رسرایسب 

تست نسح  ناویا  يدنب  قاط  هک  اجنآ 

قشع کلم  ياصقا  رد  هک  هد  زان  نامرف 
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تست نسح  ناوید  تسه ز  هک  يا  هناورپ 

زونه دهن  یم  ناج  ندرگ  هب  مغ  ریجنز 

تست نسح  نابنج  هلسلس  هک  اهیوم  نآ 

رگج �هحشر  زا  دسر  یم  زونه  شبآ 

تست نسح  ناتسب  تنیز  هک  اه  هزبس  نآ 

دشک نامز  رخآ  نماد  هب  ات  هک  مناد 

تست نسح  ناماد  هب  هک  نم  زاین  تسد 

تسین زاون  یشحو  �همشرک  رد  ریصقت 

تست نسح  ناش  �هبترم  نود  دنچ  ره 

لزغ 54

تسج نامک  یگندخ ز  دیبنج و  وت  يوربا 

تسج ناج  نشوج  زا  هک  دروخ  نانچ  هنیس  رب 

يدوشگ هاگان  هک  هآ  دوب  هچ  مشچ  نیا 

تسج نارگ  باوخ  زا  هک  تسیچ  رگد  هنتف  نیا 

یغارف يرانک و  دوب و  لد  مدوب و  نم 

تسج نایم  هب  هگان  هک  دوب  اجک  قشع  نیا 

كارتف هب  تسب  ناج  ندرگ  وا  �هگرج  رد 

تسج نارگد  دنمک  دیق  زا  هک  دیص  ره 

تبحم ریجنز  �هتسب  يا  هنب  ندرگ 

تسج ناوتن  ششوک  هب  دنب  نیا  تمحز  زک 

ساپ رگم  هک  متفگ 
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تشاد ناوت  هنیس  فت 

تسج ناهد  شتآ ز  دمآ و  نابز  هب  یفرح 

ناه روخم  تسا  ماج  هب  روصنم  یم  یشحو 

تسج نابز  یفرح ز  دوخیب و  يدش  هاگان 

لزغ 55

تسدزرس ییادا  رگ  ام  زا  هتسناد  نارذگب 

تسدزرس ییاطخ  ام  زا  رگ  هتسنادان  هدوب 

تسیچ مانشد  نیا  نسح  عاتم  بحاص  يا  رخآ 

تسدزرس ییاعد  ام  زا  رگ  هزویرد ،  رس  رد 

توص فرح  مزاس  وت  زار  مرحم  هلا  هلا 

تسدزرس ییاج  یفرح ز  رگا  غیت  نابز و  نیا 

ترد رب  هنرو  تسین  تمحر  ربا  تافتلا 

تسدزرس ییافو  خاش  متشک و ،  يرهم  مخت 

زوسم دوخ  شمومس  وگ  درابن  رگ  تمحر  ربا 

تسدزرس ییایگ  اجنیاک  رگج  نوخ  دس  دعب 

لگ يوب  زا  تسم  غاب و  نیا  لبلب  یشحو  تسه 

تسدزرس ییاون  يو  زا  رگ  تسیتسم ،  رس  زا 

لزغ 56

تسدش اهتدم  میرای  �هداتفا  رظن  زا 

تسدش اهتحارج  انغتسا  غیت  ياهمخز 

رتفاص شدوب  هنییاز  یلد  ام  اب  نیزا  شیپ 
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تسدش اهترودک  نیا  تسدزرس و  ام  زا  یهآ 

جنر دوز  كزان  يوخ  نآ  نیب ،  خاتسگ  نم  مشچ 

تسدش اهتبحص  هداتفا  فرط  نآ  مهاگن  ات 

دیشک دیاب  ارچ  يراوخ  همه  نیک  نیا  رس  رب 

تسدش اهتموصخ  ار  ام  دوخ  دردیب  لد  اب 

دیما دنویپ  هتشگ  دس  یکی  یشحو  فرط  نیز 

تسدش اهتبسن  عطق  یلک  هب  بناج  ناز  هچ  رگ 

لزغ 57

تسدشن یییابرلد  یقشاع و  زونه 

تسدشن یییامزآ  روز  يروز و  زونه 

تسیسک شیپ  هچ  لد  هک  صخشم  تسین  زونه 

تسدشن یییاهر  دیق و  ثحبم  زونه 

یلو همشرک ، �هزویرد  هب  هداتسیا  لد 

تسدشن یییادگ  ضرع  تصرف  زونه 

زیچ دس  متفای  زورما  وت  طالتخا  ز 

تسدشن یییافویب  �هیعاد  هک  بجع 

قشع اب  ار  نسح  تسا  ماع  عضاوت  نیمه 

تسدشن ییانشآ  زاین  زان و  نایم 

زورما هنب  وگ  رادید  �هریخذ  هگن 

تسدشن یییادج  حرط  تصرف و  تسه  هک 

یشحو نک  ربص  تسا  قشع  لوا  زونه 
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تسدشن یییازف  تریغ  یکشر و  لاجم 
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لزغ 58

تسدمآرد شبنج  هب  رکش  نابز  مزاب 

تسدمآ رب  مغاب  دیما ز  رکشین 

رد هب  رد  میدیبلط  یم  هک  یتلود  نآ 

تسدمآ رد  رب  دوخ  هناخ و  هار  هدیسرپ 

تساجک یتشاد  یلد  هتسب  گنز  هنیس  يا 

تسدمآ رگنشور  هک  رایب  تا  هنییآ 

شود میدز  تراشب  سوک  دادماب  ات 

تسدمآ رکشل  رب  هک  تسکش  نیزا  ار  مغ 

تسرپ رکش  غرم  هب  هدژم  دیهد  نم  زا 

تسدمآ رکش  �هلفاق  هار  کنیاک ز 

یتشادن يداش  همهنیا  زگره  وت  یشحو 

تسدمآ رواب  تنم  ياهغورد  ایوگ 

لزغ 59

تسدمآ ریت  رس  هب  یلفاغ  دیص  شوخ 

تسدمآ ریجخن  هک  زان  نامک  نک  هز 

راد هاگن  دیآ  وت  غیت  راک  هب  يزور 

تسدمآ ریجنز  مخ  رد  هک  یندرگ  نیا 

زجع هب  فرتعم  همه  دنوش  ات  قشع  وک 

تسدمآ ریبدت  یپ  زا  هک  درخ  لوا 

میتخیرگ یم  وزا  هبسا  ود  ام  هک  یقشع 
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تسدمآ ریگنانع  تسدماک و  تسنیا 

قشع تسا  سب  يراوس  هک  ارم  لد  کلم 

تسدمآ ریخست  هب  هاپس  ناهجکی  اب 

قشع مکح  هب  نافیرح  دنا  هدنک  هراخ  رد 

تسدمآ ریش  نآ  زا  خسرف  دنچ  هک  ییوج 

متخوس هک  مدید  وت  لاح  هب  ییفطل  یب 

تسدمآ ریصقت  هچوت  زا  هک  وگب  یشحو 

لزغ 60

تسدمآ نامیلس  سوباپ  هب  يروم  ناوتان 

تسدمآ نابات  دیشروخ  �هیاس  رد  يا  هرذ 

هقرفت ربا  درب  ار  وک  زیچان  يا  هرطق 

تسدمآ نامع  يوس  رگید  نامع و  زا  هتفر 

تیبرت دعتسم  ار  دوخ  هدرک  صقان  گنس 

تسدمآ ناک  بناج  یلامک  بسک  دنک  ات 

دوب هتسب  مد  سفق  جنک  رد  هک  یغرم  نابز  یب 

تسدمآ ناتسلگ  يوس  هدیدرگ و  نابز  دس 

دوب ماگ  کی  لجا  ات  يو  زک  رادید  �هنشت 

تسدمآ ناویح  بآ  رانک  رب  کنیا  کنیا 

دنچ هب  ات  امعم  نیا  امیا ، زمر و  نیا  یک  هب  ات 

تسدمآ نآ  تسدمآ ، نیک  مهد  رس  درد  دنچ 

اپ هدرک  رس  زک  تسیشحو  نخس  مدرک  رصتخم 
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تسدمآ ناریم  ریم  ناگس  سوباپ  رهب 

لزغ 61

ارم یماع  عضاوت  نیمه  وت  زا 
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تسا سب 

تسا سب  ارم  یمالس  باوج  يا  هتفه  رد 

برق هاگشیپ  ین  مهاوخ و  لصو  ردص  ین 

تسا سب  ارم  یماگ  هس  ود  کی  وت  یهارمه 

ماوت هگنالوج  �هصرع  درگ  هدوهیب 

تسا سب  ارم  یمارخ  يا و  همشرک  یهاگ 

لصو بارش  زا  مبلط  یمن  يا  هناخمخ 

تسا سب  ارم  یماج  هدنامزاب  هرطق  کی 

هار كاخ  هکلب  وک ،  گس  وگب  وگم ، یشحو 

تسا سب  ارم  یمام  شزاون  وت  ینعی ز 

لزغ 62

تسشن ترشع  رد  شیع و  مزب  دید  ام  یب  هکنآ 

تسشن تریح  دس  هب  دیاب  یم  هک  وش  ایهم  وگ 

منز يدیمون  مشچ  رد  مبور و  ات  مدمآ 

تسشن تدم  نیا  رد  میور  رب  هک  ینامرح  درگ 

تسمزال يدنپس  دب  مشچ  رهب  ار  ام  مزب 

تسشن تریغ  شتآ  ردنا  دیاب  یم  ار  ریغ 

زان تخت  شیپ  دییارایب  يراوخ  دنسم 

تسشن تزع  دس  هب  رگید  دمآ و  میهاوخ  هکناز 

تسیچ مکح  تلوبق  در و  رد  رب  دمآ  یشحو 

تسشن تصخر  دوب  رو  تزاجا  دوبن  رگا  تفر 
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لزغ 63

تسنیا متداع  منک  حلص  دوخ  مجنر و  دوخ 

تسنیا متقاط  منکن  لمحت  زور  کی 

ولهپ وت  مداهن ز  ساملا  رجنخ  رب 

تسنیا متحار  وت  هک ز  نیب  الد  هدوسآ 

همرس تزع  دس  هب  كاخ  دوب  هک  ییاج 

تسنیا متزع  مهر ، كاخ  زا  رت  ردقیب 

ترسح �هبانوخ  هتخیمآ  نم  كاخ  اب 

تسنیا متنیط  ارم ،  دنتشرس  بآ  نیز 

تساجنآ همه  يراوخ  هک  تسییاج  همه  ملیم 

تسنیا مترطف  منک  هچ  یتاذ  تلصخ  اب 

رازآ دس  هب  ناناج  رد  زا  دورن  یشحو 

تسنیا متلصخ  ما ،  هدمآ  نینچ  لصا  رد 

لزغ 64

تسنیا هتخادنا  رظن  زا  ارم  هک  سکنآ 

تسنیا هتخاس ، ممغ  لاماپ  هک  تسنیا 

زادنارس تسم و  بش  هدمآ  نورب  هک  یخوش 

تسنیا هتخانشن ، هتشک و  هدز و  مغیت 

جارات هب  هتفر  نم  �هناخ  وزا  هک  یکرت 

تسنیا هتخات  نورب  هناخ  زا  هک  تسنیا 

نایوکن لیخ  هشداپ  دوب  هک  یهام 
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، هتخارفا دق  زان  زا  هک  تسنیا 
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تسنیا

تبحم درن  مغ و  جنرطش  هب  هک  یشحو 

تسنیا هتخاب  نید  لد و  عاتم  هرابکی 

لزغ 65

تسلالم هچ  ار  ام  وت  نعط  زا  یعدم  يا 

تسلامک هچ  صقن و  هچ  وت  لوبق  دراب و 

دریگب هدنزوس  شتآ  ناهج  هک  مریگ 

تسلاحم توقای  رهوج  دوش  بآ  یب 

تسیشورف لعل  �هچرازاب  رس  اجنیا 

تسلافس گنس و  رپ  هک  قودنص  رس  اشگم 

تسا دنلب  زاورپ  يوعد  امه  هب  ارام 

تسلاب رپ و  تمادک  یغرم و  هچ  وت  يراب 

دفال هچ  غاب  نیا  �هجهل  شوخ  لبلب  اب 

تسلال هک  شیوخ  يروآ  نابز  هب  نسوس 

راکیپ رس  ار  یسک  تسه  رگا  دشاب  شوخ 

تسلایخ نادیم  رس  ام  هگ  دروان 

یلاح بحاص  رگا  یشحو  نیشن  شوماخ 

تسلاق همه  يدینش  یتفگ و  وت  هک  اهنیاک 

لزغ 66

تسیک ریخست  یپ  ار  تمشچ  هزمغ  اب  تروشم 

تسیک ریبدت  یب  ناج  رهب  ریبدت  نیا  زاب 
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تفرگ ام  بیج  هدیلام  نیتساک  يرای  تسد 

تسیک ریگنابیرگ  رگید  ات  تشاذگب  ام  بیج 

یکوان مه  ام  هب  نک  عیاض  هزمغ  گندخ  يا 

تسیک ریت  هاگجامآ  ام  ناج  دنادب  ات 

دهدیم ون  يدنب  زا  دایزان  رورغ  نیا 

تسیک ریجنز  رس  انغتسا  تسد  رد  ار  نسح 

هاگن کی  تمیق  وت  زا  دهاوخ  هک  نم  نوچ  يا  هدنب 

تسیک ریصقت  زا  شعیب  رد  يرگید  رگ  دروآ 

قوش راموط  نیا  هک  یشحو  نک  فوقوم  وگ  مان 

تسیک ریثأت  یب  زجع  نابز  زک  ایوگ  تسه 

لزغ 67

؟  تسیک نابزمه  نم  رفاسم  هم  برای 

؟  تسیک نانعمه  نونک  فیرح و  دش  هک  وا  اب 

ادج نم  ناتسد ز  هب  تخاس  خرچ  هک  یهام 

؟  تسیک ناتسادمه  هتشگ و  تسود  هک ،  اب  ات 

دز هک  لزنم  رس  هب  همیخ  هام  وچمه  ات 

؟  تسیک نابرهم  دنز و  مد  هک  اب  رهم  زو 

خرچ شوگ  هب  مناغف  دیسر  وزک  هم  نآ 

؟  تسیک ناهد  يوس  هب  شوگ  هداهن  برای 

ناج هن  نیمه  یشحو 
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مغ دش ز  هدوسرف  وت 

؟  تسیک ناج  دوسرفن  قارف  مغ  زا  کنآ 

لزغ 68

تسیک وت  دایص  هک  دسرپ  یم  كارتف و  رب  هتسب 

تسیک وت  دالج  هک  دراد  دوخ  دولآ  نوخ  غیت 

دوب هک  تراک  رد  هک  شسرپ  کی  هب  مراک  یتخاس 

تسیک وت  داتسا  هک  مناد  یمن  يراکرپ  تخس 

ارم ینیب  نوچ  تسیک  یسرپ  نیریش و  ینک  بل 

تسیک وت  داهرف  هک  یناد  یمن  ینعی  ما  هدنب 

وت مشوپ ز  یم  هک  يزار  زا  هللاابذایع  رگ 

تسیک وت  رادیب  درم  يزور ،  هدوب  نیا  دتفرب 

یسک یب  درد  یشحو ز  یتسین  ناشورخ  رگ 

تسیک وت  دابآ  مغ  جنک  رد  دایرف و  نیا  تسیچ 

لزغ 69

تسیک هار  هب  تهاگن  نابتشد  هدید ،  يا 

تسیک هاگن  زرط  يراوس  ترطاخ  رد 

تسیهگرذگ مرخ  ینیمز و  حرف  رپ  شوخ 

تسیک هاگ  هولج  دنک و  یم  هولج  هک  اجنآ 

تفرگ ورف  ملاع  هنتف و  زان و  درک  رس 

تسیک هاپس  نیا  تشذگ  هصرع  مادک  هاش 

دنز یم  داد  ملع  وا  هک  يروشک  شوخ 
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تسیک هاشداپ  وا  روشک  يادگ  نم  يا 

دوب هک  ور  مرگ  نآ  هک  تسین  هتفهن  یشحو 

تسیک هآ  هلعش  دز  هک  هتفهن  شتآ  نیا 

لزغ 70

تسیک يوزرآ  �هدکیم  متمسق ز  ات 

تسیک يوبس  رد  موش ،  تسم  هک  ییم  لطر 

مروخ رگج  ردق  هب  زان  مخز  هک  یغیت 

تسیک يوج  دادیب  �هزمغ  نایم  رد  ات 

وا خاش  مشیع ز  لگ  دمدرب  هک  یخیب 

تسیک يوج  شبآ ز  هتسر و  هک  نشلگ  زا 

ناوختسا دناکچب ز  منغور  هک  یغاد 

تسیک يور  عمش  شک  هنابز  شتآ  اب 

دنوش درگ  ساملا  شهر  رد  هک  بلط  ياپ 

تسیک يوک  يوپ  کت و  هب  شندوس  ریدقت 

درشف ولگ  دهاوخ  هک  قوش  دنمک  ار  لد 

تسیک يوم  رات  رد  هیبعت  بات  چیپ و  نآ 

لاح هدرسف  عبط  لد و  نیا  جالع  یشحو 

تسیک يوخ  راک  هک و  مرگ  جازم  لغش 

لزغ 71

دس رگا  قشع  ضیرم 
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تسیکی جالع  دوب 

تسیکی جازم  یکی ، تعیبط  یکی و  ضرم 

میبلط یم  لصو  لصو و  بلط  رد  مامت 

تسیکی جایتحا  هک  دس  رگا  میکی و  رگا 

شاب شوخ  نانچمه  تسا  ریسا  هدنام  هچ  رگا 

تسیکی جاح  ناوراک  هر  ياهتنم  هک 

نازابرس هب  هدم  عصرم  جات  بیرف 

تسیکی جات  گنن  عمج و  نیا  رب  رس  كرت  هک 

بارخ نورد  رد  تسقشع  يدانم  نیمه 

تسیکی جاور  ار  کلم  نیا  دهد  یم  هکنآ  هک 

بلط ياپ  شیپ  هک  تحار  تمحز و  ياج  هچ 

تسیکی جاجز  رتشن  نرتسن و  ریرح 

رهد تعیبط  زا  یشحو  وجم  داسف  زجب 

تسیکی جازتما  فیلأت  رصنع و  عضو  هک 

لزغ 72

تسیچ ام  ندوسآو  ندوب  ناسفنمه  يا 

تسیچ ام  ندوب  رفس  دندرک  همه  نارای 

دنتفر همه  نازیزع  هک  اقیفر  باتشب 

تسیچ ام  ندومیپن  هار  ندش و  نکاس 

میدرم وت  روج  زا  هک  ریگ  نامه  خرچ  يا 

تسیچ ام  ندوزفا  ملا  رب  یملا  مد  ره 
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میرادن شیر  رگج  رب  یمغ  مخز  رگ 

تسیچ ام  ندولآ  رگج  نوخ  هب  هراسخر 

رای درذگ  ام  زا  هدز  لفاغت  وچ  یشحو 

تسیچ ام  ندوس  نیبج  كاخ  رب  نداتفا و 

لزغ 73

تسیچ رهب  زا  زارتحا  نم  زا  ریغ و  اب  یهرمه 

تسیچ رهب  زا  زان  مشخ و  نیدنچ  وت  اب  مدرک  هچ  دوخ 

تسا رگید  يزان  مشخ و  شنامز  ره  نم  اب  زاب 

تسیچ رهب  زا  زاب  هک  مناد  یمن  وا  زان  مشخ و 

همهنیا تسا  زاین  یب  ناقشاع  زاین  زا 

تسیچ رهب  زا  زاین  زجع و  همهنیا  ار  ناقشاع 

عمش وچ  مزوس  میریگ و  تشیپ  هک  مهاوخ  یسلجم 

تسیچ رهب  زا  زادگ  زوس و  نیا  هک  مرآ  نابز  رب 

رای درک  دهاوخن  نوچ  ام  �هناسفا  رب  شوگ 

تسیچ رهب  زا  زارد  رود و  �هناسفا  نیا  یشحو 

لزغ 74

تسیچ درد  لها  ردق  دناد  هک  يرای  نانچوک 

تسیچ درم  درد  قشع و  درم  تسیک  قشع و  تسیچ 

هآ رب  یلو  ینسح  نشلگ 
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دنخم ام  درس 

تسیچ درس  ياوه  ریثأت  هک  یبای  رگا  هآ 

قشع درد  رب  يدهاش  يرادن  ییوگ  یم  هک  يا 

تسیچ درز  يور  درس و  هآ  درورپ و  مغ  ناج 

ام تذل ز  تحار و  ناشن  دسرپ  یم  هکنآ 

تسیچ دروخ  باوخ و  هک  ینعم  نیا  لوا  دسرپ  شاک 

تسود ییاهنت ز  هب  دراد  یم  ربص  قشاع  هنرگ 

تسیچ درگ  اهنت  نونجم  زا  دنیوگ  یم  هچنآ 

ار دنت  راوس  نآ  يدوبن  رگ  یپ  زا  یشحو 

تسیچ درگ  رپ  �هرهچ  نیو  اجک  زا  زاب  یسر  یم 

لزغ 75

تسیچ هک  دناد  یم  درد  بحاص  درد  لها  ردق 

تسیچ هک  دناد  یم  درم ، درد  درد ، بحاص  درم 

ام لاح  یناد  هچ  يدرگ  یعمجم  رد  نامز  ره 

تسیچ هک  دناد  یم  درگ ، اهنت  درگ ، اهنت  لاح 

دنا هتشک  ییوزرآ  مخت  هک  ییاهنآ  جنر 

تسیچ هک  دناد  یم  درورپ  یترسح  لخن  هکنآ 

ار گنس  نورد  دزادگب  هک  يدرس  شتآ 

تسیچ هکدناد  یم  درس ، هآ  تسدوب  ارکره 

دنرد شش  رد  نالقاع  اجنیاک  تسقشع  يزاب 

تسیچ هک  دناد  یم  درن  نیا  �هبوصنم  یک  لقع 
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رهز يایرد  دس  تسقشع  �هداب  زا  يا  هرطق 

تسیچ هک  دناد  یم  دروخ ، یم  نیز  �هنامیپ  کی  هک  ره 

مشچ هار  زا  تفر  دنچ  ینوخ  هک  ار  سکنآ  یشحو 

تسیچ هک  دناد  یم  درز  يور  راثآ  تلع 

لزغ 76

تسیچ زادگ  قشاع  هویش  باتع و  نیا  زاب 

تسیچ زاب  مین  هرگ  همهنیا  وربا  رب 

وگب بل  مشچ و  نآ  رکش  ای  دنهد  مرهز 

تسیچ زان  نامرف  وت و  �همشرک  رما 

مرگ هاگن  لوا  رد  میتخوسب  دوخ  ام 

تسیچ زادگ  تقاط  لفاغت  �هلعش  نیا 

نکب یلیاح  ینک  هرانک  رگا  ام  زا 

تسیچ زارتحا  راگن  ار ز  هاگن  اما 

دروخن رظن  هتوک  وچ  شاب  رود  مخز  کی 

تسیچ زارد  ياه  هژم  نیا  زا  اعدم  سپ 

یکی وک  تساهرگد  فرص  هک  اهفطل  نیا 

تسیچ زاین  مادک و  زجع  هک  درگنب  ات 

تست نابز  زا  شاف  وت  زار  هشیمه  یشحو 

زار ياشفا  يرازگ و  نخس  نیا  زاب 
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تسیچ

لزغ 77

تسیچ وربا  رب  نیچ  مشچ و  رد  رهز 

تسیچ وخ  يدنت  نامرف  زاب 

میدش راوخ  میدمآک و  نیزا  ریغ 

تسیچ وک  رس  نیرد  ام  هنگ 

يدش هک  يوش  رتب  نیز  ام  هب  نوچ 

تسیچ وگ  ضرغ  مدرم  ضرغ 

تسییار دوخ  ياهراخ  وت  لگ 

تسیچ وردوخ  لاهن  يا  وت  راب 

تسخن ششک ز  نیا  دوب  وس  ود  زا 

تسیچ وسکی  ياهمرج  نامز  نیا 

راک رد  وس  ود  زا  دنقشع  نسح و 

تسیچ وا  بل  نم و  مشچ  مرج 

دجنس یم  هزمغ  هب  یشحو  ربص 

تسیچ وزارت  نم  ناج  رد  ریت 

لزغ 78

تسیچ هدنامرد  لد  غاد  رب  امرب و  تا  هدنخ 

تسیچ هدنخ  يراب  تسین  رگام  لاح  رب  تا  هیرگ 

نارگید اب  شیناهنپ  ندیشون  حدق  زا 

تسیچ هدنمرش  نینچ  مهاگآ  هک  دناد  یمن  رگ 
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نم زیمآرهم  دنپ  وا  اب  تسیهاوخ  وکن  زا 

تسیچ هدنب  نایز  دوس و  وگ  تفگ و  نیا  زا  هنرو 

درد یم  ام  �هدرپ  یم  نتسج  رد  بستحم 

تسیچ هدنگ  يوجتسج  نیا  زا  رگید  شیاعدم 

تسین بوخ  ندروخ  هدوهیب  مغ  دمآ  ون  لاس 

تسیچ هدنیآ  رد  هک  دناد  ادخ  یشحو  روخب  یم 

لزغ 79

تسیچ لالم  نیدنچ  بجوم  هک  يدمآ  تسم 

تسیچ لاح  هک  میوگ  وت  هب  يوش  نوچ  رایشه 

منز یم  رایغا  ندیشک  یم  فرح  نم 

تسیچ لاعفنا  قرع  ار  زان  تسم  نآ 

مینک رظن  عطق  وت  ام ز  هک  یشک  رجنخ 

تسیچ لایخ  رد  ارت  وت ،  زا  میرب  یم  یک 

دیهد میهاگآ  مسر  یم  رجه  تشد  زا 

تسیچ لاصو  مزب  هب  تساخ  تسشن و  عضو 

نم یقشاع ز  هلأسم  سرپم  یشحو 

تسیچ لاؤس  تبحم  نید  هب  منم  یتفم 

لزغ 80

تسین دارم  رب  یلو  تسا  رسیم  ملصو 

تسین داش  هک  يداش  تمهت  هچ  مهن  لد  رب 

تسرفیم هزادنا  هب  کیل  تخورف  یم  مغ 
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تسین دایز  دوخ  ام  هنیس  نورد  لد  کی 

قشع راید  قوذ  هب  تسین  زونه  ییاج 

تسین داد  تسه و  متس  تسه و  ملظ  دنچ  ره 

ورب افو  یب  يا 
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تسس ياهدهع  نیا  رب  هک 

تسین دامتعا  چیه  هک  دامتعا  كدنا  ین 

دهع تسس  وت  زا  دیشک  هچنآ  یشحو  هک  ور  ور ، 

تسین دای  هب  رگ  ارت  تسا ،  رطاخ  هب  ار  ام 

لزغ 81

تسین ریذپ  نامرد  وت  قارف  بت  زوس 

تسین ریزگ  منیزا  عمش  وچ  ما  هدنز  ات 

يا هراچ  تسه  يرگن  یم  هک  ار  درد  ره 

تسین ریذپ  نامرد  هک  تسا  تبحم  درد 

دادن ناشن  سک  ام  هدیمر  لد  زا  چیه 

تسین ریسا  یماد  هب  هک  بجع  دشن  ادیپ 

كاله ما  هزمغ  نآ  زا  هک  شکم ، نامک  نم  رب 

تسین ریت  هب  تجاح  هک  هجنر  زاسم  وزاب 

مدمآرد اپ  زا  وت  قارف  زا  یتفر و 

تسین ریگتسد  مسکچیه  وت  زج  هک  زاب آ 

وت ریمض  رد  درذگ  یهگ  رگا  تسلهس 

تسین ریمض  رد  شسکچیه  وت  زج  هک  یشحو 

لزغ 82

تسین شیپ  نادرگ  رود  زا  ناربلد  مزب  هب  سک 

تسین شیب  یتوص  فرح و  سلجم  ناکیدزن  برق 

نکر تسییاهنت  يرود و  ناقشاع  تالص  رد 
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تسین شیک  شنیا  هک  ره  دوخ  تعاط  نک  اضق  وگ 

تسود هداتفا  رود  نسح  روط  میناد  وکن  ام 

تسین شیدنا  رود  هک  یقاتشم  هب  ینازرا  برق 

هاش فطل  نکیلو  ناکیدزن  دنناوخ  رس  رب 

تسین شیورد  �هزویرد  هر  رب  زج  رظتنم 

زاسب يرود  اب  تست  كاله  رهز  نیبگنا 

تسین شین  ردنا  تسا  شون  رد  وت  گرم  سگم  يا 

دننک یک  عیاض  دننامیکح  یشحو  ناربلد 

تسین شیر  تبحم  زک  لد  نآ  رب  ار  دوخ  مهرم 

لزغ 83

تسین نخس  لیم  مسکچیه  اب  مگنتلد و 

تسین نم  یگنتلد  هب  قافآ  همه  رد  سک 

درک ناوت  هدوسآ  لد  اب  نمچ  تشگلگ 

تسین نمچ  تشگلگ  رس  ار  نالد  هدرزآ 

تیافج راخ  وت و  يادوس  شتآ  زا 

تسین نهک  شیر  ون و ،  غاد  اب  هک  تسیک  نآ 

تسه نکش  دهع  یسب  راکمتس و  رایسب 

تسین نکش  دهع  نآ  يراکمتس  هب  اما 

دننیب وچ  رشح  رد 
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تسیشحو هک  دننادب 

تسین نفک  تسه و  نوخ  هب  هقرغ  ینت  هک  ارنآ 

لزغ 84

تسین ندیشک  خر  عقرب ز  تقو 

تسین ندید  بات  هک  ناشوپب  خر 

نارم دنت  نیب و  هتسخ  نم  رب 

تسین ندیود  توق  ارم  هک 

سلجم رد  هک  تمغ  میوگ  هک  اب 

تسین ندینشو  نتفگ  �هرهز 

مشوماخ وت  تریح  زا  دوخ  نم 

تسین ندیزگ  بل  عنم و  تجاح 

نم زا  لازغ  نآ  یشحو  دمریم 

تسین ندیمرآ  لیم  شزگره 

لزغ 85

تسین وج  هدبرع  نآ  هرمه  یسک  ریغ  زج 

تسین وکن  چیه  شور  هار و  نیا  دوریم  دب 

ییوم رس  نابیقر  دنیزگن ز  يرود 

تسین وم  رس  کی  وا  رطاخ  ششک  ام  اب 

میبیقر مک ز  ام  هک  تسیچ  ببس  وت  شیپ 

تسین وزا  مک  دوخ  ام  يرادافو  نییآ 

ییور هر و  یب  ره  هب  رهم  زا  نخس  ییوگ 
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تسین ور  هفیاط  نیا  يزاوآ  مه  تچیه ز 

تسیشحو نتفر  تضرغ  رگ  دورب  رد  نیز 

تسین وخ  يدنت  ندز و  لفاغت  هب  تجاح 

لزغ 86

تسین مزان  ناهدنامرف  تافتلا ز  کی 

تسین مزاین  �هدجس  کی  تصخر  رود  ز 

انغتسا دنلب  قاط  �هشوگ  هب  هنم 

تسین مزارد  نانچ  یتسد  هک  لصو ،  دیلک 

عمش نم  زا  دهاوخ  هناورپ  تداع  فالخ 

تسین مزارتحا  هدنزوس  شتآ  هنرگ ز  و 

دینزم الص  وا  لصو  �هرگنک  هب  ارم 

تسین مزاب  دیا  هدید  امش  هک  يرپ  نآ  هک 

وگب هفرص  هب  نابز  وگ  افو  كرت  ثیدح 

تسین مزاس  هلیح  ربص  نیا  رب  دامتعا  هک 

کیل منیب  قشع  راکنا  رد  راک  حالص 

تسین مزار  شوپ  هدرپ  دوب  هک  یلمحت 

لزغ 87

تسین یناهن  هویش  نیا  رد  هک  اهفطل  هچ 

تسین ینایب  نم  هب  يراد  وت  هک  یتیانع 

هجنر نکم  بل  تسا ،  لاس  مرگ  همشرک 

تسین ینابز  ندیسرپ  هب  جایتحا  هک 
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قیرط ناکلاس  تامارک  فشک و  زومر 

تسین یناد  هتکن  یسانش و  زمر  يارو 

تست هویش  هن  نیا  هچ  رگ  نیشن  هاوخ  هک  ره  هب 

زا هک 
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تسین ینامگدب  هار  ام  لد  رد  وت 

داتفا دنسپ  نیمه  تبحم  شیک  ارم ز 

تسین ینارگرس  زاوآ  دس  تسه  هچ  رگ  هک 

يزیریمن ارچ  یشحو  �هدرم  نوخ  وت 

تسین یناگدنز  بآ  دورب ،  ات  زیرب 

لزغ 88

تسین زاب  رپ  منکیل  متسرپ  ناتسب  ریاط 

تسین زاورپ  تصخر  اما  کیدزن  منشلگ 

داب زات ه  تشیع  غاب  لبلب  دنام  رگ  سفق  رد 

تسین زادرپ  اون  غرم  زا  رازلگ  قنور 

گنرد دیامرف  رجه  خالگنس  رد  متشهد 

تسین زات  نسوت  لصو  هار  هب  زج  مقوش  هنرو 

اجک زا  يریلد  نیو  نم  ما  هرهز  مک  �هوعص 

تسین زاب  هاگدیص  ردنا  مزاورپ  تصخر 

رسدرد زج  نم  دیاشگب ز  هچار  سلجم  ریم 

تسین زاس  نافیرح  نوناق  هب  نم  گنچ  هکناز 

دنک هگنآ  دوس  راب ،  دراد  هشیش  نم  نم  هکنآ 

تسین زادنا  گنس  هک  ییاج  دهن  دوخ  طاسب  وک 

تفگ هتسبرس  نخس  یشحو  دوخ  لاح  نایب  رد 

تسین زار  نیا  مرحم  سک  ره  هک  دناد  ناد  هتکن 

لزغ 89
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تسین رطاخ  رد  وت  كرت  مسفن  رخآ  هب  ات 

تسین رخآ  سفن  ات  رگا  تسین  دوخ  قشع 

دنک هچ  ره  دنک  روظنم  �هویش  رثا 

تسین رظان  فرط  زا  تسخن  هنتف  نیا  لیم 

رود هک ز  یلیل  رکنم  يا  نکم  نونجم  بیع 

تسین رهاظ  سک  همه  رب  نآ  هک  تسه  یتلاح 

رورغ تسم  نآ  رب  تسهاگن  خاتسگ  هدید 

تسین رضاح  رگم  هزمغ  رظن  هاگنیمک  رد 

لاصو قاتشم  وت و  نسح  هولج  اج  همه 

تسین رداق  رظن  مین  رب  هدید و  نت  همه 

زیرگ ياپ  ارت  تسین  وزک  مشچ  نآ  یشحو 

تسین رحاس  رگ  هلسلس  یب  وت  ياپ  نوچ  تسب 

لزغ 90

تسه رادافو  رای  ار  گنرکی  قشاع 

تسهرادیرخ هنرو  تسین  هتسیاش  هدنب 

نک زان  سک  همه  رب  رسپ  يا  تدسر  یم 

تسهراک رد  وت  زان  ارت  لامج  نسح و 

حبص ياولح  هدژم  دهد  یم  تبل  هچ  رگ 

تسه راتفگ  یخلت  مشچ  رهز  نامه  هدنام 

نتفر تسیقشاع  �همزال 
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رود ندید ز  و 

تسه رادید  تصخر  مه  کیدزن  هنرو ز 

شابم وگ  وا  لد  رد  تسین  محر  رگا  یشحو 

تسه رازآ  تقاط  ارت  ناج  هک  رکش 

لزغ 91

تسه ارم  هک  یناهن  زار  زا  لد  تشگ  رپ 

تسه ارم  هک  ینابز  تسا  زار  مرحمان 

تشاد ناوتن  ناهنپ  نتفگ و  ناوتن  سک  اب 

تسه ارم  هک  یناغف  تسا  نیمه  درد  زا 

يروبص دالوپ  زاس ز  يرپس  لد  يا 

تسه ارم  هک  ینامک  تخس  هدبرع  اب 

شزیزع زاوآ  رب  تخاس  ناهج  روهشم 

تسه ارم  هک  یناهج  ياوسر  وت  يوک  رد 

تخیماین راب  کی  وت  يوب  اب  هک  تسیداب 

تسه ارم  هک  یناسر  ماغیپ  مرحم  نیا 

تساهرگد قوط  زا  مندرگ  نک  مورحم 

تسه ارم  هک  یناشن  وت  يافو  غاد  زا 

هریخذ هداهنن  وت  یمسر ز  �هدنخ  کی 

تسه ارم  هک  ینارگن  ترسح  هب  مشچ  نیا 

مشچ هگن  نیبج و  نیچ  دنکن  لیاز 

تسه ارم  هک  ینامگ  وت  ناهن  فطل  رب 
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تدایع هب  دیاین  هک  ناج  هدب  وت  یشحو 

تسه ارم  هک  یناد  هدعاق  شوخ  رای  نیا 

لزغ 92

تسه تیرازآ  هک  دش  يزور  دنچ  دیامن  یم 

تسه تیراکمتس  دوخ  نوچ  فک  رد  لد  ابلاغ 

دسر یم  ییوب  یگنر و  تلگ  خاش  زا  ینوچ 

تسه تیرازلگ  هک  رطاخ  ینک  یم  شوخ  نیا  هب  ای 

اج یبنج ز  یمن  لگ  خاش  وچ  یناتسلگ  رد 

تسه تیراخ  لد  ياپ  ردناک  تسناد  ناوت  یم 

شوپم نم  زا  دنمه  نارادزار  نازابقشع 

تسه تیرادقم  ردق و  ای  یتزع  یب  نم  وچمه 

تسین ریثأت  شاوت  ردناک  یتسود  مسلط  رد 

تسه تیراک  رگا  نک  تراشا  مراد  اه  هخسن 

تست وچمه  يزوس  هراچیب  رگا  نک  دوخ  هراچ 

تسه تیرای  وت  دننام  رگ  وت  ناج  رب  ياو 

نالد كزان  رطاخ  دباتنرب  نامرح  راب 

تسه تیراب  رگا  هن  یشحو  ناج  رب  نم  رمع 

لزغ 93

تسه میرازآ  رایسب  دش  دمآ  يردرب ز 

تسه میراک  هشیدنا  دهد  يربص  ادخ  رگ 

نمیا ز متسین  اما  دندنب  یم  رد  ربص 
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قوش

تسه میراوید  هاتوک  �هنخر  رپ  �هناخ 

داهن دیاب  رگج  رب  نادند  راچان و  دوش  رگ 

تسه میراوخ  رگج  ناج  ما  هدرک  دوخ  هراچ 

شابم لفاغ  نم  اما ز  ترد  زا  مزیرگ  یک 

تسه میرادیرخ  یشورفب  هک  یهاوخ  ماوت  رگ 

یلو سک  راک  هب  نم  نوچ  يا  هدنب  دیان  هچ  رگ 

تسه میراتفر  ياپ  نکیلو  مراوید  شقن 

مور اج  ره  وت  لصو  يارستلود  رد  زج 

تسه میرادقم  يردق و  متسه و  یباسح  رد 

رادب مقشع  تمرح  يرادن  رگ  نم  تمرح 

تسه میراد  افو  عبط  لد و  مچیه  رگا  دوخ 

دیما ناتسلگ  ناز  نابیقر  مشچ  يروک 

تسه میراخرپ  مشچ  لگ ،  رپ  ناماد  رگ  تسین 

زیرم وا  نوخ  تسدرک  افو  راهظا  یشحو 

تسه میرای  انشآ  تسد  نوخ ،  هب  یهاوخ  ددم  رو 

لزغ 94

تسه لابقا  يرای و  مدز ،  تلود  هعرق 

تسه لاف  نیا  رد  هلمج  یگدنخرف  یبوخ و 

دنک اهددم  تخب  درذگب ، وکن  لاح 

تسه لاح  نیا  دهاش  ما ، هدید  دوخ  علاط 
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ترتخا اب  هک  تفگ  دیون ، مجنم  داد 

تسه لاسما  تزع  تفر ،  هنیراپ  تلذ 

بیبط تحص  �هدژم  ارم  ضیرم  داد 

تسه لاوحا  برطضم  یکدنا  زونه  هچرگ 

دنامد تلود  رپهش  نم  لابقا  ریاط 

تسه لابو  رپ  هنرو  تسین  زاورپ  تصخر 

درک كاپ  ارم  کشا  مشچ  لابند  تخب ز 

تسه لابند  هدنخ ز  ار  هیرگ  نیا  هک  هدژم 

هدکیم فرط  زک  رید  ياصقا  یشحو و 

تسه لاح  یشوخ  رس  تسین ،  لاق  رسدرد 

لزغ 95

تسه مییاهنت  بات  وت ،  یب  دوب  مناوت  یم 

تسه میابیکش  مدرک  دوخ  ربص  ناحتما 

مه وت  یناد  یم  تسا  روظنم  وت  سومان  ظفح 

تسه مییاوسر  رهب  زا  بوخ  بیرقت  دس  هنرو 

ونش یم  اما  دمآ  دهاوخن  میوگ  وت  يوس 

تسه مییاضاقت  دس  لد  رد  رب  هداتسیا 

نم يار  دوخ  دهد  یم  لفاغت  داد  نیمه  ین 

تسه مییامرف  کشر  ماقم  رد  مه  یکدنا 

دور یم  نم  �هساک  ردناک  تسنیا  بارش  رگ 

تسه مییامیپ  هداب  نیا  یپ  رد  يرامخرپ 
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هچرگ
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رد هب  رد  نابیقر  نوچمه  متسین  مچیه ، 

تسه مییاج  ره  ناکانسوه  زا  يزایتما 

وت شیپ  دراذگ  تشحو  ارم  یک  نم  میشحو 

تسه مییاجنگ  وت  مزب  رد  هک  مناد  یم  هچ  رگ 

لزغ 96

تسه یلاح  تسین  زور  ره  وچ  شیگتفکش 

تسه یلالم  شنم  زا  منکن  طلغ  رگا 

يدش صالخ  یعدم  يا  نم  برق  کشر  ز 

تسه یلایخ  شرطاخ  رب  هک  دیون  ارت 

میدرب رس  درد  میتفر و  هک  وت  تصخر  هب 

تسه یلاعفنا  مه  ارام  یلالم و  ارت 

دجنگ یمن  ام  غرم  رگ  وت  ناتسوب  هب 

تسه یلاب  هتسکش  یتسرد  لاب  شرگ ز 

ییوخ دب  لادتعا و  یب  هچ  جازم  دب  وت 

تسه یلادتعا  یجازم و  یتعیبط و 

متفگ نامز  نیا  وت  اب  دوخ  لد  شرافس 

تسه یلاجم  ماوت  عادو  زور  هیرگ  ز 

تفگ یشحو  درک  يوک  نآ  نتفر  دصق  وچ 

تسه یلاحم  �هشیدنا  لطاب و  رکف  هک 

لزغ 97

تسه يرادافو  يوسنیا  زا  هک  نکافج  وت 
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تسه يراوخ  �هلصوح  ارم  ربص  تقاط و 

دشکب ات  نکب  درک  ناوت  هچ  ره  ملد  اب 

تسه يراکددم  زین  شنم  ناج  نم و  زک 

وت رکش ز  دس  هب  هوکش  ره  هیام  مرخ  یم 

تسه يرازآ  لد  سنج  ترگ  رادیرخ ، نم 

دنک كاپ  بدا  ناگژم  هب  ریجنز  درگ 

تسه يراتفرگ  قوذ  شسک  دیق  رد  هکنآ 

لگ وچ  تسکاپ  هک  میزان  وت  ناماد  هب  ام 

تسه يرازاب  تبعل  یسب  رهش  رد  هنرو 

یشحو وج  وا  يدونشخ  نک و  شروج  رکش 

تسه يرادیب  ترسح و  بش  تسزارد  هک 

لزغ 98

تسه يزابقشع  نسح  ره  �هولج  ریسا 

تسه يزان  زاین و  تقیقح  ود  ره  نایم 

نورب زان  ياپ  نسح  دهن  هک  يرد  ره  ز 

تسه يزاین  رس  رد  نآ  �هناتسآ  رب 

هنب زاین  رس  یقشع  فلکم  رگا 

تسه يزامن  شدوخ  شیک  هب  تسه  هک  ره  هک 

تسین يزاجم  ام  قشع  يرگنرد  کین  وچ 

تسه يزاجم  �هدرپ  ره  سپ  یتقیقح 

یک قوشعم  قشاع و  نایم 
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دجنگ ییود 

تسه يزایتما  يرادنپ  وت  هک  ورب  ورب 

ینم قیفر  رگا  لوا  نک  شیوخ  عادو 

تسه يزاتکرت  كانرطخ و  تسیهر  نیا  هک 

هراومه تسا  بناج  نآ  زا  زارتحا  هن 

تسه يزارتحا  مه  یشحو  بناج  یهگ ز 

لزغ 99

تشاد شربخ  یب  الب  هچ  مزاین  ضرع  زا 

تشاد شرظن  ساپ  هک  دزد  هگن  زان  نآ 

مدید هک  هدنخرف  ریاط  ره  هک  دایرف 

تشاد شرت  هتسب  رگد  ناغرم  دایص ز 

گنر دس  هب  شود  لگ  درک ز  یم  هلگ  لبلب 

تشاد شرگد  نابز  هب  مد  ره  هک  دوب  لگ 

دید اهچ  هک  يدینش  تسیئالب ، قشع  نیا 

تشاد شرسپ  رهم  فک  رد  لد  هک  بوقعی 

هنامز درک  بضغ  هک  مدینش  هک  ره  رب 

تشاد شرگ  دادیب  وت  نادنز  هب  هک  مدید 

تخات نورب  هک  اج  ره  هک ز  نیب  ناکم  یط  نیا 

تشاد شرذگهر  رس  دوب و  نارگن  یشحو 

لزغ 100

تشادن يدوس  اود  ام  درد  دوبهب  یپ  زا 
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تشادن يدوبهب  قشع  درد  رامیب  دش  هک  ره 

دومن یم  اماب  هک  اهتیانع  نآ  يزور  دوب 

تشادن يدوب  نانچنآ  اما  تشاد  يدومن  شوخ 

دیشک یم  رجنخ  تسم و  نابیقر  اب  دماک  شود 

تشادن يدوصقم  چیه  ام  نتشک  دصق  ریغ 

مدز یهآ  وا  مزب  رد  رگا  تشگ  بلاغ  قشع 

تشادن يدود  یتشاک  ییاج  تشگ  نازورف  یک 

درک مرگ  نوچ  ناسعمش  نابوخ  مزب  رد  دوخ  ياج 

تشادن يدولآ  شتآ  هآ  مرگ و  کشا  هکنآ 

سفن ره  رد  رس ، هب  یشحو  شخر  يادوس  تشاد 

تشادن يدوس  شمدکی  لصاح  هچ  ادوس  نآ  زا  کیل 

تفاین نادنچ  یتذل  تبحم  درد  زا  یشحو 

تشادن يدوسرف  درد  ناج  شیر و  یمسج  هک  ره 

لزغ 101

تشذگ درک و  دنلب  وربا  مخ  نآ  دیسر و 

تشذگ درک و  دننک ، وربا  هب  هک  یعضاوت 

دادن هچ  رگا  مالس  باوج  هب  مشزاون 

تشذگ درک و  دنخشون  بل  یمسبت ز 

درب یم  ناشک  شیپ  زک  یهگن  �هبذج  هب 

درک دنمک  ریسا  هک  اهدیص  هچ 
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تشذگ و 

نآ لقعت  دروآ  نونج  هک  يا  همشرک 

تشذگ درک و  دنمشوه  دس  شناد  يالب 

ناج �هفحت  رازه  زا  درکن  لوبق  یکی 

تشذگ درک و  دنسپ  لکشم  �هزمغ  هناهب 

دابم دنزگ  شدب  مشچ  هک ز  نیا ،  دوب  هک 

تشذگ درک و  دنپس  مقوش  شتآ  رب  ناج  هک 

یشحو یمحرت  كدنا  هب  زاب  دیسر و 

تشذگ درک و  دنب  وت  ماک  هب  هوکش  نابز 

لزغ 102

تفر نم  ناناج  ات  هدید  شیپ  ز 

تفر نم  ناج  نت  زا  هک  يرادنپ  وت 

متفرن ناناج  هرمه  دوخ  رگا 

تفر نم  ناغفا  اهگنسرف  یلو 

یتفر وچ  نم  زا  وجم  ناماس  رس و 

تفر نم  ناماس  رس و  یتفر  نوچ  وت 

مشچ مدز  مه  رب  نوچ  هک  نم  زا  دید  هچ 

تفر نم  نایرگ  �هدید  زا  کشا  وچ 

یشحو رام ،  نوچ  دوخ  هب  مچیپ  نآ  زا 

تفر نم  ناریو  �هبلک  جنگ  هک 

لزغ 103
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تفر مهاوخ  راسکاخ  نم  هبعک  فوط  هب 

تفر مهاوخ  رای  يوک  رس  دای  هب  یلو 

ورس لگ و  ندید  رهب  مور  غاب  هب  رگا 

تفر مهاوخ  راذعلگ  نآ  تماق  دای  هب 

میقم راید  نیرد  مشاب  هچ  رای  ادج ز 

تفر مهاوخ  راید  نیز  رفس  درک  رای  وچ 

تسین یعوجر  بستحم  يا  هدکیم ،  هب  ارم 

تفر مهاوخ  رامخ  عفد  یپ  مور  رگا 

نم رس  دوش  هر  كاخ  رگا  شراذگهر  هب 

تفر مهاوخ  راذگهر  نآ  زا  یشحو  وچ  اجک 

لزغ 104

تفر دناشن و  مقوش  شتآ  رب  دمآ و  مرگ 

تفر دناشف و  ممشچ  بآ ز  ياج  هب  شتآ 

قرب وچمه  درک  مبرطضم  داب و  وچ  دمآ 

تفر دناسر و  نودرگ  هب  هنابز  مشتآ  زو 

مروآرب ییاعد  تسد  هک  متساخرب 

تفر دنار و  درک و  رگد  هار  داد و  مانشد 

منک ییریگ  نانع  هک  شمدیود  یپ  زا 

تفر دناهج و  بکرم  هنایزات و  تشارفا 

يا هنایزات  وزا  مبیصن  دشن  یشحو 

دنامزاب وا  یپ  زا  ترسح  هب  ممشچ 
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تفر و 

لزغ 105

تنتسب شکرت  تقو  رد  نامک  دریگرب  زان 

تنتسج شربا  ماگنه  دوش  نابوکاپ  هنتف 

تشد كاخ  بآ و  دنایور ز  كانشتآ  هلال 

تنتسش يراوس  درگ  زا  هراسخر  يوخ  بآ  ز 

تسا شک  مدرم  شوخ  هک  مریم  تا  هضبق  تسد و  شیپ 

تنتسویپ يربلد  ریت  زان  نامک  رد 

دنلب ییوک  رس  ره  رب  دنک  اهشتآ  هچ  ات 

تنتسشن یمد  اج  کی  وت و  عبط  یخوش 

تست ریجخن  هگنادیم  نم  ياج  نم  میشحو 

تنتسخ دیاب  تشک و  دیاب  هک  يدیص  متسین 

لزغ 106

تندنار شخر  نآ  مدرگ و  وت  رس  درگ 

تندناهج بکرم  هنایزات و  تسد و  ناو 

یملاع هکلب  دهد  زاتکرت  هب  يرهش 

تندناود وس  ره  نتسشنرب و  هناکرت 

مهد ناج  وت  زان  شکرپ  گندخ  شیپ 

تندناشن رپ  ات  ندرک و  زاب  تسش  ناو 

دنا هتشرس  ایوگ  هک  باتع  نآ  هب  مریم 

تندناسر ضرعت  يادا  اب  فطل  دس 
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هژم ندیبنج  مزان و  هاگن  زرط 

تندناشف مدرم  هب  همشرک  نماد  ناو 

تسیچ قشع ،  درد  زا  یغراف  وت  رگا  یشحو 

تندناوخ رعش  نیا  ندرک و  هلان  هآ و  نیا 

لزغ 107

تینابرهم نم  هب  کیلو ،  يرکنم  وت 

تیناهن هاگن  يادا  زا  دراب  یم 

هتخاس ياهندشن  تفتلم  هب  مر  یم 

تیناد بیرقت  ندیدزاب و  زرط  ناو 

تافتلا يوربا  �هشوگ  ندش ز  مخ  کی 

تینارگ رس  دس  �هدهع  نورب ز  دیآ 

دومن لح  هتکن  مدس  هک  ار  همشرک  مزان 

تینابزمه تقفاوم و  تنم  یب 

درک مامت  مراک  وت  تافتلا  يداش 

تیناگدنز وت و  رمع  ياقب  اداب 

تسمزال وت  زا  ام  يرود  زابهاش  يا 

تینایشآ مه  �هرهز  هچ  ار  کشجنگ 

فطل لاهن  يا  اجک  سوه ز  نیا  تدیبنج 

تیناشف هویم  تبغر  داتفوا  یک 

دیما �هوابون  همهنیا  اجک و  زا  نم 

تیناوج تخرد  يروخ ز  رب  هک  برای 
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ینماد كاپ  نیدب  تساجک  یلگ  خاش 

تینابغاب منکن  اهلاس  هدوهیب 

وب گنر و  تسبآ و  وت  ار ز  راهبون  دس 

تینازخ داب  هاگن ز  ادخ  دراد 

رگید هک  ریگ  هلایپ  یشحو 
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تست فیرح 

تینامداش یم  تفر  هشیش  هب  مخ  زک 

لزغ 108

تیوگنخس مشچ  دهد  یم  ییانشآ  دیون 

تیوخ يدنت  اب  ییمرن  ایوگ  سنا  هتفرگ 

نک مسبت  یهاگ  نینچنیا  بل ، نآ  شیپ  مریمب 

تیوربا راب  کی  هرگ  یب  مدید  هک  هللادمحب 

یلیم نانچنآ  تسه  ار  هدید  نامدرم  تیور  هب 

تیوک رس  ات  نوریب  هناخ  زا  دنود  یم  هگان  هک 

مسرت یم  هدروآ  روز  قوش و  زا  ما  هدروخ  یبارش 

تیوس دروآ  دوخیب  هاگان و  ارم  درادرب  هک 

نم لاحم  رکف  نیبب  میوج  یم  بآ  شتآ  ز 

تیوج افج  عبط  زا  مراد  یم  عمط  يرادافو 

دیاب یم  هک  مدروخ  ردقنآ ، زورما  هزمغ  بیرف 

تیوداج دناوخ  نم  رب  هک  نوسفا  ره  دوب ،  برجم 

یشحو یتشاد  ناج  وزرآ  ردق  هب  رگ  يدوب  هچ 

تیوم رس  کی  يادف  ناج  نارازه  دس  يدرک  هک 

لزغ 109

دابم يروجهم  رادید  نآ  زا  برای  مزگره 

دابم يرود  وا  يور  زا  ار  رود  هاگن  نیا 

شیوخ ياج  مناد  مزب  نآ  تصخر  اجک و  نم 
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دابم يروتسد  دنهاوخ  را  تصخر  مه  نارگید 

تسنم رب  شجالع  دمآ  شیپ  قشع  زک  ضرم  ره 

دابم يروجنر  کشر و  درد  ار ز  مناج  کیل 

تخود رادید  زا  تسا  بعص  ار  هدرک  تراغ  مشچ 

دابم يروک  نیا  زگره  یهلا  ار  قشاع  چیه 

تسین دابآ  �هناخ  جنک  وت  نسح  رهوج 

دابم يرومعم  مان  یشحو  ناج  يانب  رب 

لزغ 110

دابم یسک  نوبز  تخب  قیفر  نارجه 

دابم یسک  نوخ  هب  ریلد  نینچ  یمصخ 

وزرآ وچمه  ینک  مرگ  فیرح  برای 

دابم یسک  نورد  غاد  طالتخا  مرگ 

رجه زادگ  نطاب  رهاظ و  ياه  هلعش  نیا 

دابم یسک  نورب  نورد و  نهاریپ 

زا و هوک  دیتلغ  هک  قوش  ياه  هیرگ  نآ 

دابم یسک  نوکس  ربص و  يانب  لیس 

وزرآ روز  دنک  هراپ  قوش  دنب  دس 

دابم یسک  نونج  روش و  تخب  هک  برای 

تسا شتآ  رد  ازجا  �هلمج  مان  هب  ملعن 

دابم یسک  نوسف  رکف  هب  وا  يوداج 

هبعک مرود ز  هیداب  رازه  یشحو 
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درک

دابم یسک  نومنهار  هک  دب  تخب  نیا 

لزغ 111

داب ناطلس  یلو  باون  تلود  دبا  ات 

داب نامرف  دزمان  شیدمرس  تکلم 

تسوا اب  رصیق  رس  تسکش  هک  ییاصع  نآ 

داب نابرد  نیمک  تسد  رس  هب  ترصق  شیپ 

تایح تسبم  سبح  ورب  هکار  تنمشد 

داب نادنز  رد  لفق  لجا  يوربا  نیچ 

تسار وت  ردق  دق  هب  درآ  هک  هماج  نآ  تعفر 

داب ناماد  �هریاد  شکلف  بیج  قوط 

هاپس ضرع  دنک  وت  هوکش  هک  یهاگ  هصرع 

داب ناروت  همه  ناریا و  همه  شضرع  لوط و 

تسودع مشچ  رد  وت  غیت  زا  هک  مشخ  ره  درگ 

داب ناگژم  نوچ  هدزرب  فص  هثداح  كوان 

مرخ یلاما  ناتسب  وت  برای ز  داب 

داب ناتسب  نیا  لبلب  ارس  هتکن  یشحو 

لزغ 112

داد رای  روج  زا  ندز  نامزره  تسین  شوخ 

داد رازه  دس  ارم  تست  تسد  هنرو ز 

ام هب  افج  رارق  داد  ریغ و  رای و  دش 
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داد رارق  اهنیا  دوخ  هب  ناوت  یمن  نارای 

دیشک نانع  ملظت  لها  تسد  زو  تفر 

داد راوسهش  نآ  ندیشک  نانع  زا  داد 

زاب هک  دور  یم  رگد  هشیپ  ملظ  كرت  نآ 

داد راذگهر  ره  رس  رب  تساخرب  قلخ  زا 

تسوخ دنت  كرت  نآ  هدید و  ملظ  وت  یشحو 

داد رایتخا  یب  وت  دنز ز  رس  هک  مسرت 

لزغ 113

درآ نونج  رد  مقشع  هک  يزور  زا  هلابذایع 

درآ نورد  ملقع  رد  دریگ و ز  ریجنز  رس 

شنابرد هک  یناطلس  مزب  لوبق  در و  نم و 

درآ نورد  تزع  دس  هب  نوریب  دنک  يراوخ  دس  هب 

ممحر یب  ناطلس  یکی  دنبرد  قشع  مرج  هب 

درآ نوخ  نامرف  وا  ناوید  زا  دیآ  سکره  هک 

مزان ار  داهرف  نارگ  ددرگ  لگ  ورسخ ز  رس 

درآ نوتسیب  زا  دریگ و  ندرگ  هب  ار  نوگلگ  هک 

دزیواین ناج  رد  رگا  قوشعم  �هبذج  دنمک 

درآ نوچ  هدنزوس  شتآ  رد  ار  هناورپ  یسک 

يدنموزرآ لخن  هک  یشحو  نیشن  غراف  ورب 

راب دراین 
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درآ نوبز  راب  دروآ  مه  رگا 

لزغ 114

دربب اجیب  يوعد  نیا  درخ  ات  وک  هداب 

دربب ام  زا  يدوخ  گنن  دیآ و  يدوخ  یب 

تشاذگب ناک  یسک  تابارخ  تسیتشهب  شوخ 

دربب ایند  دیواج ز  ترسح  خزود 

وا رد  ییادگ  نیکمت  هک  هناخیم  ام و 

دربب اراد  ردنکسا و  یهاش  تکوش 

میراد اورپ  هچ  تسا  حون  یتشک  یم  ماج 

دربب الاو  دبنگ  انف  بالیس  هچ  رگ 

مارح دنر  نآ  رب  تابارخ  ریپ  �هعرج 

دربب انمت  تسد  يرگد  شیپ  هب  هک 

دش مک  ملاع  هک ز  تورم  هب  ام  �هصرع 

دربب اقنع  لزنم  رس  هب  هک  وک  يدهده 

دنک هچ  ملاع  يدرس  ام  هب  میکشخ  خاش 

دربب امرس  هک  تسین  يرب  گرب و  ام  شیپ 

زاتیم وگ  متس  میناگدز  شتآ  هناخ 

دربب امغی  هب  میشاب  هتخودنا  هچنآ 

مینک هشیدنا  هچ  مایا  نزهر  زا  یشحو 

دربب ای  دربن  ام  زا  هک  میراد  هچ  ام 

لزغ 115
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دربب اج  ره  هب  هنتف  رشح  وا  �هزمغ 

دربب امغی  هب  بابسا  همه  ار  تیفاع 

روز درآ  قشعوچ  تسیموم  هجنپ  ام  ربص 

دربب اراخ  دنشاب ز  هتخاس  رگ  هجنپ 

قشع يدنب  دربب  ینارگ  هک  یهاوخ ،  وت  وگ 

دربب اپ  رد  هلسلسو  دهن  رس  رب  هوک 

یخاتسگ دنک  وت  زا  فطل  هک  تسیک  نم  لد 

دربب انمت  مان  رگا  نز  شناهد  رب 

زان هک  يامرفب  سنج  نیزا  تسین  ام  شیپ 

دربب ابیکش  ياهلد  مارآ ز  ربص و 

یلیم وربا  لقیص  زا  ییامیا و  وت  زا 

دربب ام  لد  لفاغت ز  هلاس  دس  گنز 

دبای تصرف  وچ  هک  هر  دوخ  هب  قشع  یهدن 

دربب الاک  دچیپ و  ناج  �هنیجنگ  لفق 

راد رب  دهاوخن  مرج  یب  رس  وک  نابز  ره 

دربب اغوغ  هتوک و  دنک  قشع  يوعد 

یشحو نوچ  دنک  رایسب  ییامیپ  تشد 

دربب ارحص  يوهآ  هگن  لد  ارک  ره 

لزغ 116

دربب اج  ره  هب  فیرشت  وت  نارجه  ماش 

ادلی بش  نارازه  شیپ  سپ و  رد 
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دربب

دزیخ قشاع  هبلک  زا  هدکشتآ  دود 

دربب اسوم  شتآ  دوخ  �هناشاک  هب  رگ 

قارف رجا  دهد  هک  یلامج  قرب  دهجیم 

دربب اخیلز  بوقعی و  هب  هدژم  ات  تسیک 

درآ دادیب  �هلمح  سک  رس  رب  نوچ  قشع 

دربب اپ  زا  نتخیرگب  توق  شلوا 

قشع دناوخ  ناندب  كزان  رد  رب  ارکره 

دربب اراخو  نهآ  دوب ز  هک  یناج  لد و 

دهاوخ تبحم  رازاب  رس  دوس  هکنآ 

دربب ادوس  �هیامرس  �همه  اجنآ  دیاب 

ار ناوضر  وا  خر  یب  منز  زاب  ورب  رد 

دربب اشامت  هب  متشهب  رازلگ  هب  رگ 

لوبق جح  دس  هب  هناخمنص  فوط  دهدن 

دربب اسرت  تب  ار  شلد  هک  ناعنص  خیش 

دبلط یم  اعد  هب  یشحو  هک  درد  نینچ  اب 

دربب اوادم  مان  رگا  تشک  شدیاب 

لزغ 117

دربب امرس  یتسه ز  هک  قشع  نآ  مهاوخ 

دربب ام  زا  يدوخ  گنن  دیآ و  يدوخیب 

زاتیم وگ  متس  میناگدز  شتآ  هناخ 
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دربب امغی  هب  میشاب  هتخودنا  هچنآ 

دنک هچ  ملاع  يدرس  ام  هب  میکشخ  خاش 

دربب امرس  هک  تسین  يرب  گرب و  ام  شیپ 

میوقات نم  هک  زورفارب  روج  خزود 

دربب اج  زا  يرگخا  ارم  هک  مدینشن 

مارح دنر  نارب  تابارخ  ریپ  �هعرج 

دربب انمت  تسد  يرگد  شیپ  هب  هک 

ینک هشیدنا  هچ  مایا  نزهر  زا  یشحو 

دربنای دربب  ام  زا  هک  میراد  هچ  ام 

لزغ 118

دراد رگد  يرکش  نامز  ره  بل  نآ  زا  زورما  ملد 

دراد رکش  نونکا  دوب  رهز  رپ  ما  هوکش  زک  نابز 

دز دهاوخ  ربص  ناوراک  نیمادک  هار  رگد 

دراد رظن  هاگنیمک  رد  نابهگن  دس  شمشچ  هک 

اداب لحب  نم  زک  لد  تشاد  وا  اب  هک  تبحص  کی  هب 

دراد رثا  تبحص  یلب  شدای  نم  دمان ز  رگد 

يرآ رثا  دراد  یم  دنیوگ  رحس  ياهاعد 

دراد رحس  قشاع  بش  یک  اما  دراد  یم  رثا 

سب ملیلد  نیو  مراد  وت  رهم  رتشیب  سک  ره  ز 

دراد رتشیب  ترسح  رهم ،  رتنوزف  ار  سک  ره  هک 

بجع
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یماکان خلت  ياه  هیرگ  یشحو  دوبن ز 

دراد رگج  رب  ترسح  ياهناکیپ  هدولآرهز  هک 

لزغ 119

دراد رگدادیب  ناک  خلت ،  قیدح  بل  ریز  هب 

دراد رکش  رد  ام  نتشک  رهب  هک  يرهز  دوب 

یناعنک ریپ  قایتشا  درد  رجه و  يالب 

دراد رفس  رد  يزیزع  فسوی  نوچ  هک  دناد  یسک 

هنرو نکهوک ، نیریش ، لصو  قایتشا  درادن 

درادرب شیپ  زا  نوتسیب  نوچ  دس  هشیت  برض  هب 

رجنخ رب  تسد  رس ، رد  هداب  دمآ ،  هدولآ  باتع 

دراد رس  هچ  رگید  دشکیم  ار  هلگ  یب  نیمادک 

یشحو نم  مرگ  هآ  کشا و  زا  ربخ  دراد  یسک 

دراد رگج  رب  تمادن  غاد  لد و  رد  شتآ  هک 

لزغ 120

دراد عمط  يراک  رجنخ  کی  ملد ،  دمآ  گنت  هب 

دراد عمط  يرای  ردقنیا  لاتق  ناگژم  نآ  زا 

هدروخان ياهمغ  یسب  شنایوکن  زا  تسداهن 

دراد عمط  يراوخمغ  هک  ره  مدرم  راوخنوخ  نیزا 

لبلب یییوگ  تیاکش  رب  دز  یم  هدنخ  لگ  رحس 

دراد عمط  يرادافو  ام  زک  رگم  نادان  نیا  هک 

دوخ زا  لانب  لبلب  وگ  تسیچ  ناشورف  لگ  هانگ 
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دراد عمط  يرازاب  نارای  زا  ندوب  اجکی  هک 

هدامآ ترشع  فاص  هداس ، یقاس  هداب ،  ياوه 

دراد عمط  يرایشه  وت  زک  یشحو  تسا  تسم  یسک 

لزغ 121

دراد نید  لقع و  دصق  وا  مشچ 

دراد نیمک  رد  هنتف  رکشل 

شیوخ رخسم  دنک  ار  یملاع 

دراد نینچ  يرکشل  وا  هک  ره 

دیآ یم  تسد  هب  رجنخ  تسم و 

دراد نیک  هچ  ناقشاع  اب  هآ 

تسین هقیاضم  ناج  هب  ار  سکچیه 

دراد نیا  دصق  خوش  نآ  رگا 

دوش هجنر  دابم  وا  دعاس 

دراد نینزان  تسد  رب  غاد 

تسد رد  يا  هفحت  تسه  ارک  ره 

دراد نیتسآ  رد  ناناج  شیپ 

یشحو �هفحت  تس  یناج  مین 

دراد نیمه  اون  یب  دنک  هچ 

لزغ 122

درادن تشاد  افو  وک ز  يرظن  ناناج 

درادن تشاد  ام  هب  شیپ  نیا  زا  هک  یفطل 
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تسدنامن دوب  شا  هدزمغ  نیا  هب  هک  یمحر 

اپ ورس  یب  نیا  هب  هک  یفطل 
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درادن تشاد 

دید اطخ  هچ  منادن  نسح  هشداپ  نآ 

درادن تشاد  ادگ  هب  تبسن  هک  فطل  ناک 

قشاع مغ  زا  دوش  رادربخ  رای  رگ 

درادن تشاد  اور  موق  نیا  هب  هک  يروج 

تسین یبجع  نوخ  دور  هدید  زا  رگا  یشحو 

درادن تشاد  ام  هب  هک  یمشچ  �هشوگ  ناک 

لزغ 123

درک دیاب  نارگد  تفگب  هن  یبوخ  راک 

درک دیاب  نانچ  نسح  دهدب  نامرف  هچ  ره 

ادخ هداد  ارچ  محر  یب  لد  زیت و  غیت 

درک دیاب  ناور  دادیب  رد  رب  نوخ  يوج 

روج تصخر  دهدن  تورم  هک  دشاب  هاگ 

درک دیاب  نامه  زان  تحلصم  دوب  نوچ 

قشع بحاص  اب  هک  تسیبوخ  تلم  تنس 

درک دیاب  نابز  هب  یمصخ  لد و  زا  یتسود 

هدم قوشعم  قشاع و  رس  درد  نابز  وگ 

درک دیاب  نانچ  هک  ناشیا  زا  هدیشوپ  تسیچ 

یفرظ مک  زا  دنک  نافیرح  رازآ  یشحو 

درک دیاب  نارگ  لطر  زا  شیتسمدب  عفد 

لزغ 124

www.Ghaemiyeh.comلزغ 123 ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 135 

http://www.ghaemiyeh.com


درک دناوت  ایح  عفر  هک  زاین  نآ  شوخ 

درک دناوت  انشآ  هاگن  هب  ار  هاگن 

لوا ییانشآ  رد  هک  هاگن  نآ  شوخ 

درک دناوت  اعدم  نخس  رد  عورش 

مالس باوج  دس  ود  ماو  هک  رورغ  نآ  شوخ 

درک دناوت  ادا  وربا  �همشرک  کی  هب 

زان هدعو  رازه  نارازه  هک  ادا  نآ  شوخ 

درک دناوت  اور  ناگژم  شبنج  مین  هب 

اهندنار غیت  نیع  رد  هک  بیرف  نآ  شوخ 

درک دناوت  اهبنوخ  دس  يوعد  جالع 

یشحو اب  صاخ  ياهادا  زرط  تسا  شوخ 

درک دناوت  ام  زرط  يوریپ  هک  نآ  شوخ 

لزغ 125

درکن نم  راز  لد  دصق  هک  شمدید  یک 

درکن نم  رازآ  یبیقر و  اب  تسشنن 

تسین همشرک  زان و  نف  رد  راک  همش  کی 

درکن نم  راک  رد  وت  مشچ  هاگن  کی  زک 

یتیاکح نم  زا  نک  شوگ  جنرم و  متفگ 

درکن نم  راتفگ  هب  شوگ  دومن و  شجنر 

دش ریغ  ناتسبش  عمش  تسشن و  نادنخ 

درکن نم  رات  بش  ياه  هیرگ  هب  یمحر 

www.Ghaemiyeh.comلزغ 125 ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 136 

http://www.ghaemiyeh.com


یشحو
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رای رجه  هک  تسایس  چیه  دنامن 

درکن نم  راکفا  لد  هتسخ و  ناج  اب 

لزغ 126

درکن قایتشا  مناج  اب  هچ  هک  تمیوگ  هچ 

درکن قارف  �هدومرف  هب  هک  اهراک  هچ 

تخاس ایهم  ببس  دس  ارت  لصو  هنامز 

درکن قافتا  ملابقا  هک  دوس  هچ  یلو 

تخب رهاظ  دومن  مقافو  شقن  رازه 

درکن قافن  زا  هداس  دوخ  نطاب  کیلو 

تخیگنا اه  هلیسو  تیانع  راد  دیلک 

درکن قاثو  مه  وت  اب  مدب  تخب  کیلو 

دوشگ تخب  هک  رکش ، گنت  همهنیا  زا  قوذ  هچ 

درکن قاذم  زا  وت  رجه  یخلت  عفد  وچ 

تسین یضار و  ربص  هرذ  کی  هب  قارف  زا  دش 

درکن قاط  وت  مغ  ار  وا  تقاط  هک  یسک 

تقو یقاس  هک  مغ  درد و  نیا  یشحو و  قاذم 

درکن قاور  �هداب  ام  رغاس  بیصن 

لزغ 127

درادن رحس  یپ  هک ز  بشما  تسبش  نآ  رگد 

درادن رثا  یکی  هک  اهاعد  نآ  زاب  نم و 

مغیت هب  نانچنآ  دز  هک  یتسد  زیت  مخز  نم و 
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درادن ربخ  منت  كاخرب و  هداتف  مرس  هک 

مرامش بطر  مروخ و  ناکیپ  هدروخ  رهز  همه 

درادن رمث  نیا  زا  هب  نامرح  لخن  هک  منک  هچ 

ناتسرکش شرکش ز  دراب  هک  نانچ  یبل  ز 

درادن رکش  دنک  هچ  اما  دراد  رهز  همه 

هداشگ اهلاب  همه  ناغرم  غاب  ياوه  هب 

درادن رپ  هک  دنک  هچ  یغرم  ماد  جنکش  هب 

قشاع هک  نیا  هب  رگنم  رذگب  زوسب و  شکب و 

درادن رگد  یهنگ  دزرو  رهم  هک  نیا  زجب 

نک وخ  رجه  رامخ  هب  یشحو  تسین  لصو  یم 

درادن رس  درد  مغ  يدیماان  بارش  هک 

لزغ 128

درادن باتناهج  رهم  وا  خر  بات 

درادن بات  شخر  شیپ  یسک  فلز  زج 

قشاع �هناسفا  هناسفا و  دروآ  باوخ 

درادن باوخ  رگد  شوگ  دنک  هک  سک  ره 

نخلگ رتسکاخ  �هیکت  نم و  يولهپ 

درادن باجنس  رتسب  رس  هناوید 

درآ رد  ياپ  زا  نت  هک  مسرت  هژم  لیس 

نیاک

www.Ghaemiyeh.comلزغ 128 ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 139 

http://www.ghaemiyeh.com


درادن بالیس  تقاط  انب  تسس 

تسین یبجع  نادنچ  وت  شیپ  دنک  هدجس  رگ 

درادن بارحم  وت  يوربا  زج  هک  یشحو 

لزغ 129

دش هدایز  مزاین  يدرک ،  زان  دنچ  ره 

دش هدایز  مزادگ  زوس و  دوزف و  مدرد 

ما همشرک  زان و  هب  تشک  شیب  دنچ  ره 

دش هدایز  مزان  همشرک و  نآ  هب  تبغر 

يدز ناج  هب  مقوش  �هلعش  يدمآ و  زاب 

دش هدایز  مزاب  وت  زوس  دوب  هتشگ  مک 

ملا دس  هکلب  رفس  دشن ز  مک  وت  درد 

دش هدایز  مزارد  رود و  هار  جنر  زا 

لزغ ره  هب  یلازغ  مشچ  رکف  هب  یشحو 

دش هدایز  مزارط  رحس  عبط  زیگنا 

لزغ 130

دشاب نم  يراب ز  ترطاخ  رب  رگ  زاس  مکاله 

دشاب نم  يرای ز  رطاخ  راب  هک  نم  مشاب  هک 

مدیرادم رب  مریم  هک  ییاجنامه  مدیراذگ 

دشاب نم  يراب ز  یسک  شود  رب  هک  مهاوخ  یمن 

وک نم  لتاق  نارای  هلمج  زا  متساوخ  یلالح 

دشاب نم  يرازآ ز  شهاگ  رگ  وا  رذع  مهاوخ  هک 
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مسرت یم  بآ و  ناگژم  درب  يدیماان  کشا  ز 

دشاب نم  يراخ ز  یسک  هار  رس  رب  هگان  هک 

یشحو روخم  مغ  ترشع  توص  مرادن  رگ  شیوک  هب 

دشاب نم  يراز ز  �هلان  اجنآ  هک  سب  نیا  ارم 

لزغ 131

دشن مک  ترسح  یقوش ز  نوزف  دش  نامرح  مرهم ز 

دشن مک  تبحم  قوش و  دش  شیب  ترسح  دنچ  ره 

یمن یب  زا  دنام  هتسران  زا و  ام  دیما  مخت 

دشن مک  تمحر  ناراب  نارگید  تشک  هب  اما 

نینچ مراوخ  نم  هک  اجنیاک  یعدم  يا  وت  تخب  شوخ 

دشن مک  تمرح  تچیه ز  یتمرح  یب  ناهج  کی  اب 

ارم نوچ  لصاح  هچ  اما  یگس  فال  مدز  يرمع 

دشن مک  تلذ  يراوخ و  افو  قح  همهنیا  اب 

مغ درگ  نیا  دوب  هتسویپ  مرطاخ  رب  زا و  یشحو 

دشن مک  ترودک  درگ  هگچیه  نم  �هنییآ  ز 

لزغ 132

مشیوخ دهز  زا  لولم 
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دش مهاوخ  هناخیم  نکاس 

دش مهاوخ  هنامیپ  برشم  مه  رغاس و  فیرح 

دناد یگتفشآ  نیا  هب  یلفط  ارم  دنیب  رگا 

دش مهاوخ  هناوید  يا  هراسخر  يرپ  قشع  زا  هک 

اهینامداش مراد  فعض و  زا  يا  �هتشر  نوچ  مدش 

دش مهاوخ  هنادکی  رهوگ  نآ  اب  رای ، يزور  هک 

میوگ یم  وت  قشع  �هناسفا  مسر  یم  اج  ره  هب 

دش مهاوخ  هناسفا  تبقاع  نتفگ  هناسفا  نیا  هب 

دراد اجک  لزنم  دشاب و  یم  اجک  یشحو  وگم 

دش مهاوخ  هناریو  �هشوگ  میقم  مشاب  اجک 

لزغ 133

دش نم  �هناشاک  هب  هنخر  وزک  تسنیا 

دش نم  هناریو  �هناخ  رگجارات 

رایغا �هنامیپ  هب  تخیر  یم  هک  تسنیا 

دش نم  �هنامیپ  نم و  رود  وچ  تخیر  نوخ 

تخاس الب  ربا  نم  رت  مشچ  هک  تسنیا 

دش نم  �هناخ  نک  داینب  دمآ و  لیس 

 : تفگ نم ،  یناشیرپ  دید  نوچ  هک  تسنیا 

دش نم  �هناوید  هک  تسنیا  رگم  یشحو 

لزغ 134

دشاب نیشنمه  يراذعلگ  اب  ناس  هچنغ  وک  نآ  شوخ 
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دشاب نیتسآ  رد  شیم  ماج  لغب  رد  یحارص 

يدرک افو  بابرا  هب  دمآ  یم  هچ  ره  تتسد  ز 

دشاب نیمه  يرادافو  يریصقت  چیه  يدرکن 

تیزیر نوخ  دصق  دراد  هک  ممیب  یهد  یم  ابیقر 

دشاب نینچنیا  بر  ای  دوب  دهاوخ  هچ  رتهب  نیزا 

دوخ نیشن  لمحم  مغ  حرش  ناوت  نتفگ  اجک 

دشاب نینهآ  نابز  ار  ام  سرج  نوچمه  رگا 

دریگ اج  هناوید  یشحو  اجناک  هناریو  ره  هب 

دشاب نیمک  رد  یلفط  گنسرپ  ینماد  وس  ره  ز 

لزغ 135

دشابن دازآ  مغ  لد ز  رگا  تسیچ  لگ 

دشابن داش  یلد  وچ  دیاشگ  هچ  لگ  زا 

مرآرب دایرف  وت  دادیب  هک ز  مهاوخ 

دشابن دایرف  تقاط  رگد  هک  نادنچ 

تسه يرگدادیب  وت  وچمه  وا  رد  هک  يرهش 

دشابن داد  عمط  ار  ناشکدادیب 

سوناف تولخ  یمرحم  هک و ،  هناورپ 

دشابن داب  هر  عمش  مرح  رد  نوچ 

تفای ناوتن  نیریش  نسوت  هر  هب  یگنس 

دشابن داهرف  مغ  زا  شلد  هب  شتاک 

ینک هچ  یشحو 
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لد دشن  رومعم  هک  هلان 

دشابن دابآ  هدکمغ  نیا  هک  راذگب 

لزغ 136

دشاب یمن  نایم  رد  نابز  قشع  زار  هب 

دشاب یمن  نایب  اجنآ  هک  دنبب  نابز 

تسا سب  همشرک  کی  قوشعم  قشاع و  نایم 

دشاب یمن  نابز  ماک و  هب  لاح  نایب 

تسیهگ دیص  راد  مخز  نم  �هدیمر  لد 

دشاب یمن  نامک  ریت و  هب  دیص  مخز  هک 

تسنارایع مک  رازاب  ییاور  نآ  زا 

دشاب یمن  ناحتما  کحم  نایم  رد  هک 

تسیضرغ نیرد  نابرهم  يوشن  نم  هب  رگا 

دشاب یمن  نابرهمان  وت  قلخ  هب  یسک 

سرپم هصغ  ياهتنم  منم  هک  یملاع  هب 

دشاب یمن  نامز  یط  تدم و  عطق  هک 

قشع �هناسف  زا  یشحو  شکم  ماک  هب  نابز 

دشاب یمن  ناتساد  نیزا  رتشوخ  هک  وگب 

لزغ 137

دوب هناناج  رد  رب  اج ،  بش  زاغآ  زا  مشود 

دوب هناخ  نآ  رد  ماب و  رب  مشچ  مزور  هب  ات 

زان تسم  یخوش  هاگنالوج  دمیم ز  هک  يد 
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دوب هناکرت  شوخ  راتسد  �هشوگ  رب  شسگرن 

ناهرمه زا  درف  هک  مر  یم  انشآ  ان  نآ  رهب 

دوب هناگیب  همه  زا  ایوگ  هک  دش  یم  نانچنآ 

ار قشع  لها  میدرک  یم  هک  اهتحیصن  نآ 

دوب هناسفا  همه  ناک  دش  ام  مولعم  نامز  نیا 

تساخنرب نمرخ  مدود ز  دشن  لصاح  ات  برق 

دوب هناورپ  نمرخ  قرب  عمش  داحتا 

یگناوید اب  قشع  تسا و  شتآ  اب  نتخوس 

دوب هناوید  نم  وچ  شتآ  دز  هک  لد  ره  رب  قشع 

تساخ تسناوتن  شود  بش  ندروخ  نوخ  زا  یشحو 

دوب هنامیپ  بل  ات  بشما  نکفا  درم  یم  نیاک 

لزغ 138

دوبن رظن  مزاین  هب  ار  زان  زورما 

دوبن رگ  هولج  یکی  صاخ  ياه  هویش  ناز 

تفتلم تشگ  یمن  هچ  رگا  رورغ  زا  مشچ 

دوبن رثا  یب  نم  ترسح  هاگن  زجع 

نسح تشاد  هدرپ  رد  هک  زان  ياه  هویش  سب 

دوبن رد  هدرپ  دوش  هک  یمسبت  اما 

تفهن یم  باریس  �هچنغ  هک  اه  هدنخ  نآ 

دوبن رت  گربلگ  �هدرپ  ریز  نوریب ز 

رگج رب  هک  ناگژم  همشرک  هتشک  نم 
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نانچنآ دز  رجنخ 
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دوبن ربخ  ار  هگن  هک 

تسا ترسح  نادنز  دیقمون  هک  ار  لد 

دوبن رگد  هانگ  چیه  قشع  ضرع  زج 

زاین دروآ  رورغ  هک  تمتفگن  یشحو 

دوبن رتشیب  ارچ  زان  یشکرس و  نیا 

لزغ 139

دوب مناز  هیرگ  زوس و  بش  همه  بش  عمش  وچ 

دوب منابز  رب  وت  قارف  تشذگرس  هک 

نشور نامدرم  شیپ  مرگج  شتآ  دش 

دوب مناشفنوخ  مشچ  رد  هک  مرگ  نوخ  ز 

اهیراودیما مراد  وت  تافتلا  هب 

دوب مناوت  یمن  نمیا  وت  يوخ  یلو ز 

وت اب  یک  هنرو  هزادنا  هتشذگ ز  متس 

دوب مناغف  ردقنیا  رگد  زور  مادک 

یشحو لزغ  نیز  تخوس  نم  �هماخ  نابز 

دوب مناهن  شتآ  زا  يا  هنابز  رگم 

لزغ 140

دوبن دشاب ،  نابرهم  نم  اب  هک  متفگ  نم  هام 

دوبن دشاب ،  ناج  هدرزآ  نم  ناج  مهرم 

دیشک نم  نوخ  هب  رجنخ  یبجوم  یب  نایم  زا 

دوبن دشاب ،  نایم  رد  ییوگتفگ  كدنا  هکنیا 
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وا ياهینارگرس  زا  مغ  هوک  دس  ملد  رب 

دوبن دشاب ،  نارگ  رطاخ  رب  هکنیا  اما  دوب 

نامداش یعون  هب  دش ، یم  زا و  سکره  رطاخ 

دوبن دشاب ،  نانچمه  نم  اب  هک  متشگ  نامداش 

میتشاد تیاکش  دس  وا  یفطل  یب  زا  یشحو 

دوبن دشاب ، نابز  يارای  هک  متفگ  وا  شیپ 

لزغ 141

دوب یناتسب  �هدنیارس  شود  ام  غرم 

دوب یناتسلگ  فوشعم  یگنابلگ و  تشاد 

يرپس شدوبن  رادید  تمعن  زک  هدید 

دوب یناوخرس  نامهم  هک  دوب  یسگم 

دیشکن یباقن  راب  کی  هک  دیما  تسد 

دوب یناماد  هب  کیدزن  رس و  زا  رود  دوب 

تاملظ رب  رذگ  دوب  شیگنشت  زا  هکنآ 

دوب یناویح  �همشچ  شرگج  ناشن  فت 

تسر رثوک  بل  یهایگ ز  �هدیسفت  هشیر 

دوب یناراب  �هرطق  سوه  شربا  هک ز 

یسخ هلعش  دس  هدامآ  هتخاس  ار  شیوخ 

دوب ینازوس  شتآ  یتبحصمه  مرگ 

جنس هیفاق  دش  وت  راسخر  هک ز  یشحو  دوب 

دوب یناحلا  شوخ  غرم  یلگ  زاساون  ای 
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لزغ 142

دوب بولطم  تیاغ  یتفگ  هچنآ  يدرک ،  هچنآ 

ره
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دوب بوخ  يدرک  هچ  ره  یتفگ  بوخ  یتفگ  هچ 

ریغ نعط  گنس  مشیدنا ز  قشع  رد  ارچ  نم 

دوب بوکرس  ناهج  رد  شنیا  دوب  نونجم  هکنآ 

تسا سب  وا  ربص  بویا و  �هصق  ییوگ  دنچ 

دوب بویا  نآ  میناوتن  ربص  ام  نیا  زا  شیب 

غورد یگنرکی  فال  یلیل  هب  نونجم  زا  دوب 

دوب بوتکم  دصاق و  جایتحا  رگ  نایم  رد 

تساجک زا  تبحم  قشع و  نیا  هک  مناد  یمن  نم 

دوب بولطم  بناج  زا  لیم  هک  مناد  ردقنیا 

رصم نادنز  رد  تشاد  فسوی  هک  نیب  بیاجع  نیا 

دوب بوقعی  لد  رد  شیاج  ریجنز و  رد  ياپ 

تفرگ مغ  درگ  هک  الاپ  نوخ  ناگژم  نیا  یشحو 

دوب بوراج  یسک  هار  رد  هک  يزور  نآ  دای 

لزغ 143

دوب هاوخ  رطاخ  وت  مانشد  هک  یتقو  نآ  دوب 

دوب هاتوک  ارجام  نابز  میدوب و  هدنب 

قطن هار  یتسبن  رگ  قباس  ياهیرای  قح 

دوب هار  رد  يا  هتکن  یتفگ  هک  نیا  باوجرد 

وا مانشد  تذل  يدوزف  ناج  منیزا  شیپ 

دوب هاکناج  نینچنیا  زورما  هچ  زا  هلا  هلا 

ریذپ نامرف  لد  تسین  رگید  هک  نامرف  هدم  وگ 
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دوب هاش  اجنیا  هک  ینادنچ  تفر  یم  وا  مکح 

مرذگن شیوس  هک  یشحو  درذگب  مه  اهلاس 

دوب هام  کی  نیمه  ام  مشخ  هک  يرادنپن  ات 

لزغ 144

دوب هک  �هنامیپ  شود ز  وت  یتسم  نآ 

دوب هک  �هناخمخ  مخ و  رد  بارش  نیدنچ 

یم لقن و  دروآ  هک  مار  دوز  غرم  يا 

دوب هک  �هناد  هک و  بآ  بیرف  ماد 

دش هک  یم  تنسح  شتآ  ناسب  نشور 

دوب هک  �هناورپ  یپ  شک  هنابز  تعمش 

دش دنلب  يدنر  یتسم و  هب  تا  هزاوآ 

دوب هک  �هناتسم  �هرعن  نآ ز  ياشفا 

انشآ هک  اب  دش  هک  تسا  شسرپ  هچ  یشحو 

دوب هک  هناگیب  وت  ریغ  هب  وا  هک  وگ  دوخ 

لزغ 145

دوب راک  رد  ییفطل  یب  بجع  ییوک  رد  شود 

تخس لفاغت  تسد  رد  غیت 
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دوب راهنز  یب 

مینک شوخ  دوخ  اب  تسا  لهس  ندمآان  نتفر و 

دوب رازآ  نیا  تفر  درک و  هدیدان  ار  هدید 

رس دوز  يانشآ  رید  يا  دشاب  یم  نیا  مسر 

دوب رادقم  نیمه  رخآ  افو  فال  همهنآ 

وا هک  يرای  نآ  شوخ  دیآ  راک  هچ  رهاظ  يرای 

دوب رای  نطاب  هب  مه  دوب و  رای  رهاظ  هب  مه 

دوب فاصنا  دوخ  دوب  تورم  ندرواین  رب 

دوب راد  مد  کی  رودرگ  يرطاخ  يوزرآ 

فرطرب یتافتلا  یب  �هوکش  یشحو  درک 

دوب رایسب  لد  درد  هنرگ  دش و  یم  رس  درد 

لزغ 146

دوب هچ  شندیدرگ  همهنیا  شود  ریغ  اب 

دوب هچ  شندید  ام  بناج  مشچ  رهز  و ز 

تشادن رگا  حلص  رس  هدرک  مشچ  زان  نآ 

دوب هچ  شندیدنخ  نداتسیا و  رود  زا 

ار ریغ  دوب  ضرغ  هن  رگا  برق  راهظا 

دوب هچ  شندیسرپ  وت  میرح  هر  نم  زا 

نارگید هب  شدوبن  لاصو  �هدعو  رگ 

دوب هچ  شندیجنر  نتشگ و  دنت  هجو  یب 

گنت هب  ام  رای  امز  دوبن  رگا  یشحو 
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دوب هچ  شندیناسر  گنج  هب  یبجوم  یب 

لزغ 147

دوب هچ  ییارآ  لد  يدوب  لد  ینغتسم ز  وت  نوچ 

دوب هچ  ییاضاقت  نیدنچ  ار  زان  ناج  لد و  رب 

لد کلم  تنسح  دروآ  یمن  نوچ  فرصت  رد 

دوب هچ  ییابیکش  میلقا  هب  ندرب  رشح  نیا 

وترای زا  ای  وت ،  زا  مسرپب  مراد  یلکشم 

دوب هچ  ییاشامت  عنم  هچ و  یبوخ  �هولج 

نتشاد قشاع  بیع  یبوخ  شیک  رد  نوچ  دوب 

دوب هچ  ییابیز  ضرع  دشاب  هچ  ام  مشچ  مرج 

دش وت  زا  ریصقت  قشع ،  دعتسم  مدوب  هتشگ 

دوب هچ  ییاوسر  بابساز  ارم  مک  دشاب  هچنآ 

دیرپ يرادنپ  هک  ییوهآ  هدرک  مر  یپ  زا 

دوب هچ  ییامیپ  تشد  نیاکارم  دسرپ  یمن  سک 

صاخ ياهینیشنمه  وخدب  درک  یم  ارم  رگ 

دوب هچ  ییاهنت  جنک  رد  نم  لاح  نونکا  یشحو 

لزغ 148

دوب هچ  افج  نیدنچ  یپ  زا  تیانع  نیدنچ 

شیوخ روط  رییغت 
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دوب هچ  اعدم  ارچ 

میدش افو  يارب  هن  افج  �هتشک  ام 

دوب هچ  اهبنوخ  وت  رجنخ  يادف  ناج  دس 

تسیچ روج  كرت  ام  تیاکش  هوکش و  یب 

دوب هچ  اطخ  امرفب  باوصان ،  هچ  يدید 

دیدن نایم  رد  ام  رطاخ  چیه  وت  عبط 

دوب هچ  ادخ  رهب  روج ز  افج و  عنم 

فطل لاهن  يا  اجک  سوه ز  نیا  تدننیچ 

دوب هچ  افو  خاش  یناشف  رمث  ام  رب 

دنلبرس لخن  دس  هک  نسح  رورغ  نیا  اب 

دوب هچ  ایگ  اب  وا  یمرن  دنکف ،  اپ  زا 

افو رب  تشاد  شاوت  زجع  زاین و  یشحو 

دوب هچ  ام  مرج  شدوخ  هب  نینچ  يا  هدرک  دوخ 

لزغ 149

دوب هدمآ  زاب  هبترم  کی  هدبرع  زا  شود 

دوب هدمآ  زان  رس  رب  شا  هدبرع  رپ  مشچ 

دیسرپ یم  يربخ  ملاح  رهاظ  زا  شمشچ 

دوب هدمآ  زار  یسوساج  هب  زین  شا  هزمغ 

قوش شتآ  نانچ ز  مرگ  نم  �هماگنه  دوب 

دوب هدمآ  زاین  ياشامت  هب  شهاگن  هک 

تشاد یمرگ  الب  هچ  شهاگن  هک  دناد  ریغ 
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دوب هدمآ  زادگ  هب  تریغ  �هتوب  رد  هکناز 

درکن هک  اهرظن  هچ  مدیدن  هک  اهادا  هچ 

دوب هدمآ  زاون  هدنب  بجع  هک  نم  شا  هدنب 

تخات یم  تیوس  هب  هظحل  ره  هک  دوب  وزرآ 

دوب هدمآ  زات  کت و  رد  شوخ  یناد و  یم  تشاد 

تفای یلاحشوخ  �هیام  نیا  هک  مزب  زا  یشحو 

دوب هدمآ  زاس  یم و  اب  ام  �هبلک  يوس  هک 

لزغ 150

دوبن نیک  هب  ام  زا  هک  داب  دای  دهع  ناز 

دوبن نیقی  شزونهو  رهم  نامگ  شدوب 

ینکافو متفگو  مدرک  رهم  رارقا 

دوبن نینچ  نم  اب  وت  رارق  ارم  یتشک 

تسا لفاغت  دس  هر  دس  رهم  راکنا 

دوبن نیب  شیپ  ام  لد  نوچ  دوس  هچ  اما 

وت هک  متخادنا  دوخ  راک  هب  هرگ  دوخ  نم 

دوبن نیبج  رب  یهرگ  تنم  اب  شیپ  نیز 

نکهوک هب  نیریش  ندوب  تسیا  هناسفا 

نیمک رد  رگم  هنتف  مشچ  زور  نآ 
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دوبن

وزا متشاد  افو  مشچ  هک  یسک  یشحو 

دوبن نیا  مشچ  ارم  دنکف  رظنزا  دوز 

لزغ 151

دوبن شزودنا  هلعش  ناج  قشع  زک  یلد  ره 

دوبن شزوس  دش  هدنزوس  شتآ  اپارس  رگ 

دعتسم ناج  بابسا و  دوب  هدامآ  ار  قشع 

دوبن شزوریف  تخب  لد  اب  داتفا  نوچ  راک 

زین دوب  یخوش  زوس  نمرخ  دوب و  نم  نمرخ 

دوبن شزورفا  هلعش  دشاب  هک  یصاخ  یمرگ 

متساوخ یم  نم  هک  يریت  نآ  زان  نامک  رد 

دوبن شزود  رگج  ناکیپ  کیل  شک  رپ ،  دوب 

یگناگیب وزا  لاس  نیدنچ  میدروآ  تقاط 

دوبن شزور  کی  بات  ترورض  دش  ییانشآ 

دمر یشحو  رگا  شماد  رد  تسا  غرم  دس  هکنآ 

دوبن شزومآ  ون  غرم  کی  هک  نک  روصت  وگ 

لزغ 152

دوخ هانگ  یب  هنگ  نک  لاؤس  هر  کی 

دوخ هانگ  كدنا  لفاغت  رپ  مشچ  نیز 

رگج زا  دزات  رد  هک  سرتب  بش  همین  ناز 

دوخ هآ  تشاد  ناوت  هدیشک  نانع  یکات 
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ینک یم  هچ  ملاظ  وت  هار  هب  ناج  میداد 

دوخ هایس  مشچ  �هنتف  هچ  يا  هداد  رس 

یتخوسب نامرح  هب  ارم و  لد  يدرب 

دوخ هانگ  دنادب  دوب  هدرک  هچ  دوخ  وا 

هاوخداد دایرف  دابم ز  ترس  درد 

دوخ هار  هب  ناریم  وت  دینز  یم  داد  وگ 

مشچ رهز  بیسآ  زک  داب  دای  دهع  ناز 

دوخ هانپ  رد  ماوت  دنخشون  تشاد  یم 

ماوت یشحو  موشن  يرگید  دیص  نم 

دوخ هاگدیص  زا  ورم  نورب  مه  وت  اما 

لزغ 153

دوخ لالم  رجه و  نم و  دیاب  یمن  یلصو  ارم 

دوخ لاصو  یناد و  وت  یهاوخ  ار  هک  ره  نز  الص 

نم لاح  وچمه  قشاع  چیه  لاح  دوب  دهاوخن 

دوخ لامج  ياضاقت  اب  يراذگ  ار  دوخ  رگ  وت 

مناد یم  روج  يدرک  هکسب  زا  يا  هدنمرش  نم  ز 

دوخ لاعفنا  ییامن  ناهنپ  نمز  يراکرپ  ز 

نم نابز  نوچ  ینابز  یب  اما  تسبوخ  نابز 

دوخ لاح  درک  دیاب  حرش  هگ  ره  لال  ددرگ  هک 

ناقشاع ناماد  كاپ  نیا  دنهب  نم  زا  مادک 
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وت

دوخ لایخ  رد  ار  ام  دوب  یهاوخ  هداد  يرارق 

هصغ زک  تسکیدزن  درک  ادیپ  بوخ  يرای  هچ 

دوخ لامیاپ  مزاس  مشچ و  نیا  منک  دوخ  تسد  هب 

یشحو شخر  عمش  �هناورپ  وشم  متفگ  یمن 

دوخ لاب  زوس  یم  نامز  نیا  تحیصن  يدینشن  وچ 

لزغ 154

دشاب وربآ  شمادک  دزیخ  سوه  زک  يزاین 

دشاب وضو  یب  زامن  نوچمه  سوهلب  زاین 

دراد ربخ  یک  قحلاانا  دیوگ  یم  هکنآ  یتسم  ز 

دشاب ولگ  رد  شنامسیر  ای  اپ ، ریز  یسرک  هک 

دزیرگن دیواج  ات  هک  يدنب  ناج  ياپ  رد  مهن 

دشاب وم  رات  کی  مرگ  مناد  نم  هک  لکاک  نآ  زا 

دنادرگن نم  نوچ  دس  وت ، قشع  زا  مدیتلغ  نوخ  هب 

دشاب وبس  رد  یم  نیا  شک  یقاس  نآ  هنامیپ  کی  هب 

برای یبجوم ،  تمشخ  هن  دراد  یثعاب  تحلص  هن 

دشاب وخ  هچ  وخ  نیو  یسک  ار  تعیبط  نیا  دناوخ  هچ 

یشحو وزا  دیمون  وشم  رهاظ  يرهم  یب  نیدب 

دشاب وکن  رطاخ  هت  رد  دیاشوت  یناد  یم  هچ 

لزغ 155

دنزرس یهآ  هنیس  زا  بش  ياهلد  نیا  رد  مسرت 
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دنزرد ییاج  هب  شتآ  دهج  نوریب  لد  یقرب ز 

يرس دمآ  نیمز  رب  رگ  نورب  دیآ  نوچ  هدهع  زا 

دنز رغاس  یعدم  اب  وا  هک  بش  ياه  همین  نآ 

ام لیخ  زک  نک  هشیدنا  نزم  ام  دربن  سوک 

دنز رکشل  ناهج  کی  رب  نورب  دزات  اعد  کی  رگ 

يرذگن ام  نماریپ  اوه ،  نیا  تسناشفشتآ 

دنزرپ اجنیا  هک  یغرم  دنک  دوخ  لاب  هب  یمصخ 

ام مزب  رد  رگا  تستقو  اون ،  یب  ین  افص ، یب  یم 

دنز رگید  یهر  برطم  دهد  رگید  یم  یقاس 

نتشاد ناوتن  دعب  نم  مغ  نادنز  نیرد  ار  ام 

دنز رد  رب  رگم  یلفق  دهناپ ، رب  رگم  يدنب 

دکچ یم  منابز  زا  رهز  یگدرزآ  سب  یشحو ز 

دنز رجنخ  نیا  رب  ار  دوخ  نامز  نیاک  يریلد  مهاوخ 

لزغ 156

دندنب ناش  دیق  هب  قلعت  لها  هک  ناتب 

تخس بیرغ 
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دندنویپ تسس  دنچ  یلد 

تسا رهز  نوچ  ياه  هیرگ  ببس  �هیهت 

دندنخ رکش  رد  هک  نانیا  یناشف  رکش 

تسین ینعم  گنر  سوسفا  هدیرج  نیا  رد 

دندنچ یتروص  عوبطم  هتشاگن  نینچ 

ناردپ �هدید  دندنکف  لین  دور  هب 

دندنزرف هنیهب  ناشیا  زا  هک  یتعامج 

هگآ دنین  لگ  نایارس  همغن  هک  ناغف 

دندنسرخ هچنادب  ییوب  یگنر و  تسه  هک 

تسا لافطا  بعل  هلاس  دس  تمدخ  قوقح 

دندنوادخ ناکدوک  نآ  رد  هک  يروشک  هب 

راک دیاین  نیا  زج  نانیکمن  نیا  روش  ز 

دندنکارپ کمن  یشحو  تحارج  رب  هک 

لزغ 157

دیاشگب رکش  گنت  رس  هک  نابنجب  بل 

دیاشگب رد  لفق ز  ارت  ناتسرکش 

دنکب رجنخ  هب  هک  تزاجا  شخب  ار  هزمغ 

دیاشگب رظن  خاتسگ  وت  هب  وک  يا  هدید 

امرف ناگژم  هب  هتسب  نایگراظن  هر 

دیاشگب رذگ  هار  ندز  مشچ  کی  هب  هک 

درد �هدقع  دش  هک  هیرگ  نیا  وت  میولگ ز  رد 
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دیاشگب رگد  ياج  زا  هک  تسین  یهرگ 

دندز لفق  نآ  هن  حبص  رد  هب  ارام  بش 

دیاشگب رحس  ياهاعد  حاتفم  هب  هک 

عمج رطاخ  اب  هک  دییوگب  تشک ، ار  همه 

دیاشگب رمک  غیت و  دنک  زاب  نامز  نیا 

ار یشحو  یهدن  تیاکح  بیرقت  هار 

دیاشگب رس  وت  شیپ  ار  هلگ  ادابم  هک 

لزغ 158

دیآ وت  ناتسب  هک ز  سک  نآ  لد  مرخ 

دیآ وت  ناتسلگ  تشگ  زا  لغب  رد  لگ 

میتفر هیداب  هر  هدیسفت  بل  اب  ام 

دیآ وت  ناویح  �همشچرس  هکنآ ز  شوخ 

تسیک نمچ  ياشگ  هچنغ  يرذگ  یم  شوخ 

دیآ وت  ناماد  شبنج  زا  هک  داب  نیا 

منوخ همه  مناروخ  دلخ  �هدئام  رب 

دیآ وت  ناوخ  رس  ناک ز  یسگم  کشر 

هن مدق  هراظن  هب  راد و  دوخ  متام  وگ 

دیآ وت  نادیم  رس  هار  هب  هک  سکنآ 

یناج یپ  دیآ  هک  هنتف  ره  رکشل  رس 

دیآ وت  نالوج  �هصرع  هر  نازات ز 

ار نارگ  هراچ  دشک  قشع  ضرم  یشحو 
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دیآ وت  نامرد  هب  هک  یبیبط  هراچیب 

لزغ 159

کیدزن
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دننک یمن  اج  ترد  ناگس  ام 

دننک یمن  ام  زا  هک  زارتحا  هچ  مدرم 

کلم مادک  رد  وگب  وت  نیا ،  تساجک  مسر 

دننک یمن  الاب  هب  مشچ  دنرب و  یم  لد 

وت نامرحم  نیا  رگم  ینک ، یمن  یمحر 

دننک یمن  الصا  وت  هب  ام  لاح  راهظا 

صاخ مزب  نامیدن  شوگ و  مامت  یلیل 

دننک یمن  اعطق  هیداب  ریسا  رکذ 

میقشاع هلمج  ام  هن  تسیچ  دعب  برق و  نیا 

دننک یمن  اهنیا  هک  دنا  هدرک  هچ  اهنآ 

تفهن ناوت  سک  زا  هک  تسین  هقیقد  نآ  قشع 

دننک یمن  امیس  هب  هاگن  رگم  مدرم 

قشع هناکریز  یلب  تسالب  ثبع  دنپ 

دننک یمن  ارحص  �هشوگ  هب  اج  هدوهیب 

يا هرطق  هب  ار  نابل  هنشت  هک  نیب  هفرط  نیا 

دننک یمن  انمت  تسه و  جایتحا  دس 

وا مزب  ناصاخ  هک  وت  يا  هدرک  هچ  یشحو 

دننک یمن  ادیپ  وت  هب  یتیانع  زگره 

لزغ 160

دیاین رادید  �هزویرد  هب  هدید  رگ 

دیاین راوخ  نینچ  رای  رظن  رد  لد 
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لد دنکن  یقشع  يزابناج  يوعد  رو 

دیاین رازآ  همهنیا  یسک  ناج  رب 

تسیگرزب راک  ناج  روشک  یهدنامرف 

دیاین راک  نیا  وت  ز  ینسح ، تلود  ون 

لصو دس  هب  وت  رجه  �هشوگ  ام  لد  دهدن 

دیاین رازلگ  هب  هدرک  سفق  هب  تداع 

لصو هچغاب  لگ  هک  مزاسب  يوب  اب 

دیاین رایغا  نماد  لغب و  زا  شیب 

رادیرخ ياغوغ  همهنیا  رمث  هتخپان 

دیاین رازاب  هب  غاب  نیا  �هواب  ون 

قشع �همزمز  زا  دنک  لصاح  هک  قوذ  سب 

دیاین راع  ارم  رای  رگا  یشحو  زا 

لزغ 161

دوش یم  لکشم  یجنر و  یم  هک  مناد  یم  هچ  رگ 

دوش یم  لد  رد  رب  اج  دص  هقلح  یبوکن  رگ 

نسح ساپ  دراد  هک  دیاب  یسک  شسوناف  وچمه 

دوش یم  لفحم  عمش  شیاج  تشگ و  مزال  هکناز 

تسرف نوریب  ام  ناج  يارب  زا  صاخ  شهر  کی 

دوش یم  لزنم  ياج  دس  ام  هب  ات  شک  هگن  نآ 

نکم دش  دهاوخ  دیما  هدید  دنب  هنخر 

دوش یم  لگ  ام  کشا  کشرس  زک  تیوک  كاخ 
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تسین كاب  دهاوخ  رذع  شلاعفنا  يدرک  هچنآ 

اهمشچ
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دوش یم  لباقم  مه  اب  رگا  يزور 

دوز رادید  زا  درک  دهاوخ  رابنوخ  ار  هدید 

دوش یم  لیاح  هنوگنیز  نایم  رد  لفاغت  رگ 

دکچ یم  نوخ  وزک  دراد  یندوس  مه  رب  تسد 

دوش یم  لفاغ  هک  يدایص  دیص  نیمک  رد 

زان دنناوخ و  یم  هزمغ  ناک  ار  مشچ  ياه  هوشع 

دوش یم  لطاب  هن  رخآ  دش  رحس  متفرگ  نم 

ارت شوخ  لبلب  هب  وگ  اما  دراد  توارط  لگ 

دوش یم  لیاز  تشاچ  شهاگحبص  گنر  باک و 

تسه ربص  يافشلاراد  دش  هناوید  رگا  لد 

دوش یم  لقاع  ریجنز و  شا  هتفه  کی  منک  یم 

یلصاح یب  �هیام  یشحو  تسیچ  ادوس  قشع و 

دوش یم  لصاح  هچ  ناماکدوخ  یماکان ز  ریغ 

لزغ 162

دوش بوشآرپ  نسح  نیزک  تسا  میب  رهش ،

دوش بوخ  یسک  هک  دیابن  زین  ردقنیا 

درذگ یهاش  هبکوک  نیا  هب  هک  ینیمز  رد 

دوش بوک  دگل  هک  نایادگ  رایسب  رس 

نسح یهاش  �هبکوک  زا  مک  چیه  دوشن 

دوش بوقعی  �هدجس  تفتلم  را  فسوی 

دولآ درگ  �هژم  نآ  رس  هب  اداب  كاخ 
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دوش بوراج  هک  دندنسپن  وک  نآ  رد  شک 

تس یبلط  كرابم  زین  دنشکب  رگ  شبلط 

دوش بولطم  وت  لثم  یسک  هک  ار  یبلاط 

مبلط یم  ادخ  یلاع ز  بلطم  نیا  دوخ  نم 

دوش بوبحم  �هتشک  بحم  هک  رتشوخ  هچ  نیز 

ربص ییارآ  فص  راذگب  یشحو و  يا  ورب 

دوش بولغم  هک  تسین  ینکش  رکشل  قوش 

لزغ 163

دیرگن شبارش  راکنا  هناتسم و  لکش 

دیرگن شباتش  تسا ،  تسم  هک  دننادن  ات 

ملد هب  شتآ  دز  ماج و  مدزن  دیوگ  هکنآ 

دیرگن شبابک  لیم  نتخورفا و  هرهچ 

شخر رازلگ  تس ز  هتفکش  هزات  لگ  دس 

دیرگن شبان  یم  زا  ورب  هداتفا  لگ  لگ 

يا هدز  یم  یک  هک  تسم  نآ  زا  میسرپن  ات 

دیرگن شباتع  زان و  ندز و  وربا  رب  نیچ 

رهش دهاز  منم  هک  یشحو  هب  تفگ  یم  هکنآ 

دیرگن شبارخ  هناخیم ،  هب  دییایب  وگ 

لزغ 164

دنک یم  هراوخ  نوخ  وت  هب  یتسود  هک  لد  نیا 

اب هن ،  دوخ  هب  یمصخ 
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دنک یم  هراچیب  نم 

تسا هتشاذگ  ندید  رخآ  هب  تییوخ  دب 

دنک یم  هراسخر  یبوخ  هب  رظن  الاح 

دنمک زا  لفاغ  هظحالم  یب  دیص  نیا 

دنک یم  هراظن  هچ  هدرک  زارد  ندرگ 

شیب هتسکش  اج  دص  هک  فیرظ  �هشیش  نیا 

دنک یم  هراخ  اب  هک  تسیچ  طالتخا  نیا 

دور ناج  بیج  يوس  هک  شمیامن  ادرف 

دنک یم  هراپ  یتیراع  بیج  هک  یشحو 

لزغ 165

دنامب امه  رف  یباقع ،  رپ  تخیر  رگ 

دنامب ام  قرف  رب  وا  �هیاس  دیواج 

یتسکش يا  هلمح  رد  ار  يرکشل  هکنآ  تفر 

دنامب اشگ  روشک  تفر  رگا  نکش  رکشل 

بکاوک فص  زا  دش  دنسم ،  رهپس  هام 

دنامب اول  نودرگ  لیخ ،  �هراتس  رهم 

شماشتحا راب  زک  مظعا  کیب  سابع 

دنامب ات  ود  نودرگ  ملاع  ضارقنا  ات 

شناج ظفح  رهب  زک  رورپ  فیعض  ناخ 

دنامب اعد  تسد  ار  یملاع  خرچ  رب 

وا مزالم  نودرگ  وا ،  مداخ  دیشروخ 
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دنامب ایربک  نیو  یگرزب ، نیا  رشح  ات 

شدنمس مس  درگ  دزاس  هریخذ  نودرگ 

دنامب ایتوت  نیا  نودرگ  مشچ  رهب  زک 

دزاس دنلب  نودرگ  هنتف  غیت  تسد  رگ 

دنامب اوه  ردنا  شلدع  بیهن  زا  کشخ 

وا �هدیسر  لخن  یلاخ  تشاذگ  ناج  رگ 

دنامب اجب  ار  وا  شلخن  هزات  ود  ره  وا 

تخب نشلگ  هب  ارنآ  تلود و  غاب  هب  ار  نیا 

دنامب امن  وشن و  تمایق  ات  هک  برای 

یقاب دنامن  وا  رگ  ینامب  نادواج  وت 

دنامب اهتنا  ات  ار  ناهج  وت  لابقا 

هنامز �هدبز  نیا  دنام  هشیمه  یشحو 

دنامب ادخ  اهنت  دنامن  سکچیه  ات 

لزغ 166

دمآ رس  رجه  بش  هک  هللهنملا 

دمآرب تخب  قفا  زا  لاصو  دیشروخ 

ییادج نادنز  يریجنز  هک  رکش  دس 

دمآردب تمالس  وت  قارف  سبح  زا 

تراشب سوک  مدز  رادید و  تبون  دش 

دمآ رگراک  يرحس  ياعد  هک  ینعی 

تمیزه يایهم  وت  رجه  دوب ز  ناج 
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دمآربخ تلصو  هاگان ز  هک  دوب  نیا 

یشحو وت  لصو  فعش  زا  دوب  هدش  دوخیب 

رترید ترد  هب  وا  را  رذگرد  وز 
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دمآ

لزغ 167

درکن ام  دارم  لح  نام  هداتفا  رود  رای 

درکن ام  دای  راب  کی  وا  میتفر و  یتدم 

تسا رگید  یتشهب  شدای  زا  مد  ره  ام  سلجم 

درکن ام  داژن  يروح  ام  دای  زگره  هچ  رگ 

دیسر وا  شوگ  هب  ام  داد  هار  دس  رس  رب 

درکن ام  داد  هب  یشوگ  رگ  دادیب  نآ  هر  کی 

داهن ولهپ  اهرمع  شراذگهر  كاخ  هب  لد 

درکن ام  داهن  یکاخ  لد  رب  يراذگ  وا 

لزغ نیز  یشحو  هب  دش  دس  یکی  ام  دامتعا 

درکن ام  داقتعا  رب  نیرفآ  دس  وک  تسیک 

لزغ 168

دنز رب  وت  نیک  یپ  زا  نماد  هک  سکنآ 

دنز ربت  دوخ  یگدنز  لخن  ياپ  رب 

وت ماقتنا  دنک  وت  یمصخ  هوک  رگ 

دنز رمک  رب  شدوخ  تسد  هب  ار  غیت  نآ 

راوس نیرتمک  وت  هجوت  رکشل  زا 

دنز رشح  دس  رب  هنتکی  نورب و  دزات 

نامک �هشوگ  دنک  دنلب  نوچ  وت  رهق 

دنز رگج  رب  دنک  دصق  هک  ار  ریت  ره 
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تسشن رگج  رب  ارت  مصخ  هک  ادخ  رکش 

دنز رپس  رب  ارت  تساوخ  هک  اهریت  نآ 

دیرپ رب  وت  مصخ  �هنایشآ  زک  یغرم 

دنزرپ هک  دناوتن  دوخ  نوخ  هب  الا 

وا ناج  یمصخ و  يراشف  ولگ  ردوت 

دنز رد  هب  نت  زا  هک  تسیا  هجرف  دنب  رد 

تسلفاغ هچ  تیودع  دناوخ  مزب  هب  برطم 

دنز رگ  هحون  رد  هک  نک  هناور  سک  وگ 

رهپس وت  لابقا  بکوک  ریس  هار  رد 

دنز رتشین  دب  �هراتس  �هدید  رد 

کلف رب  هک  ون  زا  رگد  يا  هدومن  یحتف 

دنز رفظ  سوک  ترصن و  لبط  لابقا 

نارگید وچ  ات  وا  رکنم  تساجک  یشحو 

دنز ردق  اضق و  رهق  غیت  هب  ار  دوخ 

لزغ 169

دمآ یگناخمه  هب  هدوهیب  مغ  مزاب 

دمآ یگناوید  �هأشن  اب  دمآ و  قشع 

قشع زا  ربخ  يرادن  هک  انامه  لقع  يا 

دمآ یگنازرف  نمشد  وا  هک  زیرگب 

تسه تمغ  جنک  رگا  دشاب  شوخ 
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لد نیا  هک 

دمآ یگناریو  هب  هنیرید  �هنخر  اب 

میوس هک  صاخ  هگن  نآ  يربخ  دراد 

دمآ یگناگیب  �هویش  دس  هب  صوصخم 

نازوسب شیهاوخ  هک  هلعش  ره  هب  عمش  يا 

دمآ یگناورپ  هب  هک  یشحو  لد  غرم 

لزغ 170

دمآ امغی  هب  زان  هپس  ار  لد  کلم 

دمآ اشامت  ماگنه  هک  هدژم  ار  هدید 

میمدن ییوک  هزبس ز  نوچ  هک  میدرک  هچ  ات 

دمآ ارحص  هب  هلال  دش و  رازلگ  هب  لگ 

رذع دهاوخ  شرگم  فسوی  تعلط  وترپ 

دمآ اخیلز  بوقعی و  �هدید  رب  هچنآ 

مهدن شنوچ  لد و  رد  عمط  درک  شا  هزمغ 

دمآ اضاقت  هب  مسبت  هک  نونکا  هصاخ 

شبل نونکا ز  دسر  یم  دبا  رمع  �هدژم 

دمآ احیسم  هک  لد  يا  سفن  کی  نکربص 

دینشن مدرک  هقرفت  رپ  هر  نیز  لد  عنم 

دمآ اهنت  تقاط و  رشح  کی  اب  تفر 

یشحو تمالم  كارتف  هدامآ  شاب 

دمآ اج  دس  دایص ز  یباوخ و  رد  وت  هک 
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لزغ 171

دنک ناج  كرت  وچ  قشاع  دشک  ناسآ  ار  رایغا 

دنک ناسآ  نوخ  رایسب  درذگب  ناج  زا  هک  سک  ره 

ینک يراوخمغ  هچ  ار  ناج  مغ  لیس  هار  هب  لد  يا 

دنک ناریو  ات  راذگب  ار  هودنا  �هناخ  نیا 

دروآ رازاب  هب  ور  نوچ  وا  هک  يراکرپ  فرص  ناج 

دنک نازرا  الب  خرن  دنکشب  نابوخ  رازاب 

یک هب  ات  تحیصن  نارای  میناماس  رس و  یب  زا 

دنک ناماس  ورس  رکف  یسک  ات  دراذگ  یم  وا 

منک نوچ  یشحو  هناختب  ناتب  زا  لد  �هبعک  دش 

دنک ناربگ  هگشتآ  رگا  شنابیقر  غاد 

لزغ 172

دشاب نم  ياپ  رب  نونج  ریجنز  هک  يزور  نآ  شوخ 

دشاب نم  ياغوغ  يدوخیب  زا  مهن  اپ  اج  ره  هب 

دشخب يورسخ  منونج  يوک  رد  هک  یقشع  نآ  شوخ 

دشاب نم  يامیپ  ناهج  کشا  زا  رکشل  رپ  ناهج 

اه يراد  هدنز  بش  نآ  قشع  رد  رگد  مراد  سوه 

دشاب نم  يادوس  �هناسفا  يا  هشوگ  ره  رد  هک 

شوخ
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يراسخر هلال  قشع  غاد  راخ  راخ  زک  نآ 

دشاب نم  يالاپ  نوخ  مشچ  راز  هلال  یناهج 

يرای زا  هک  یشحو  سوه  نیا  دزاس  هناوید  ارم 

دشاب نم  ياهبش  �هناسفا  رب  شوگ  ار  یهم 

لزغ 173

درذگب نودرگ  مهآ ز  نونج  قشع و  لوا  رد 

درذگب نوچ  نآ  ماجنا  نینچنیا ، مدرک  زاغآ 

هلحرم دس  درخ  زا  رود  وزا  نونجم  دش  هک  یلیل 

درذگب نونجم  هر ز  دس  وت  يور  قشع  ات ز  وک 

یسک لاح  دوب  نوچ  هو  نم  لاح  یسرپ  هکنآ  يا 

درذگب نوخ  لودج  دس  شخر  رب  مد  ره  هدیدزک 

دنز رد  ملاع  هب  شتاک  يا  هلعش  دیآرب  لد  زا 

درذگب نوگلگ  هماج  نآ  ارم  رطاخ  رد  هک  هگ  ره 

شرهوگ دقع  فصو  رد  ناشفرهوگ  دش  هک  یشحو 

درذگب نونکم  رد  زا  وا  مظن  زک  بجع  دوبن 

لزغ 174

دیآ ناشن  رب  شریت  شاک  شریت  شیپ  مناشن 

دیآ نامک  وربا  نآ  دوخ  ریت  یپ  زا  مشیپ  هک 

مسرت یم  هک  نم  درد  هوک  ثیدح  شدییوگم 

دیآ نارگ  رطاخ  نآرب  هگان  نخس  نیا  دییوگ  وچ 

ملاح یسک  دسرپ  نوچ  هک  دسرپ  یمن  سک  منآ  زا 
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دیآ ناج  هب  نم  زک  ردقنآ  لد  مغ  میوگ  واب 

نکفا رذگهر  ره  رس  رب  مکاخ  داب  يا  ایب 

دیآ ناشک  نماد  اجک  ره  مریگب  شناماد  هک 

متفر نآ  رهب  ناتسب ،  يوس  متفرن  وا  قوش  ز 

دیآ ناتسوب  يوس  هب  يزور  نم  لخن  دیاش  هک 

ددرگ یم  مولعم  نینچ  ینابیقر  زاسمد  وت 

دیآ نابز  رب  تبیقر  مان  ارم  یناوخ  نوچ  هک 

شراتفر هدرک  نوخ  یسب  دمیم ، هدرک  یحوبص 

دیآ نانچنآ  یتسم  هک  ییاج  دوش  اهنوخ  یلب 

ییآ یم  كانمغ  وا  مزب  زا  ارچ  یشحو  وگم 

دیآ نامداش  نوچ  دور  نوریب  وا  مزب  زک  یسک 

لزغ 175

دهدب ینایب  قطن و  ماوت  ضیف  رگم  مه 

دهدب ینابز  وت  ياطع  رکش  روخ  رد 

مک وت  راثن  درک  ناوت  هک  رهاوج  نآ 
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تسا

دهدب یناک  يرحب و  وت  تمه  رگم  مه 

تسامش ضایف  رطاخ  اشگ  ضیف  �همشچ 

دهدب یناور  عبط  ام  هب  هک  دشاب  هچ  هو 

نوریب دیاین  وت  رکش  �هدهع  زا  یشحو 

دهدب یناما  رمع  رگا  دهاوخ  نیا  رذع 

لزغ 176

دشک یم  مراز  هک  مناد  یم  هدروآ  موجه  مغ 

دشک یم  مرای  يور  زا  رود  هک  رگید  مغ  نیو 

ار زور  دب  نم  تعاس  ره  راب  دس  دشک  یم 

دشک یم  مراب  دنچ  يزور  هک  مناد  یمن  نم 

راهب ربا  يا  نم  درد  ترسح و  رب  نک  هیرگ 

دشک یم  مراذعلگ  نآ  مغ  یلصف  نینچنیاک 

زور ياهمغ  �هشیدنا  دنک  یم  مکاله  بش 

دشک یم  مرات  ياهبش  تنحم  رکف  زور 

دوز دادیب  دس  هب  ار  یشحو  تشک  دهاوخ  هتفگ 

دشک یم  مراظتنا  زا  رگم  دیآ  یم  رید 

لزغ 177

دشاب يا  هناوید  نم  وچ  ياج  وا  مزب  رد  اجک 

دشاب يا  هناریو  يا ،  هناوید  نم  وچمه  ماقم 

ییاوسر قشع و  ناتساد  مزاس  هزات  نونجم  وچ 
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دشاب يا  هناسفا  نامدرم  نایم  رد  مهنیا  هک 

ششیپ ردقنآ  قشاع  ردق  دشاب  هک  یعمش  نم و 

دشاب يا  هناورپ  زا  رتمک  دزوسب  ار  دوخ  نوچ  هک 

نم اب  نکب  یهاوخ  یم  هچ  ره  نایانشآ  نایم 

دشاب يا  هناگیب  رگا  نیدنچ  نکم  مراوخ  یلو 

نایورهم ناطلس  يا  دشاب  یم  اجک  یشحو  وگم 

دشاب يا  هناخیم  �هشوگ  شماقم  دشاب  اجک 

لزغ 178

دنا هدید  هک  ینایگراظن  ارت  غاب 

دنا هدیمد  رب  ششوخ  ياه  هزبس  دنتفگ 

تسلگ رس  رب  لگ  وت  نسح  ناتسوب  رد 

دنا هدیچن  ار  شلگ  يا و  هدوب  هتسب  رد 

يوگب لگ  هب  ییادج  تشذگرس  داب  يا 

دنا هدیشک  ردنا  رپ  هب  رس  هک  نالبلب  نیز 

سفق یخلت  درذگ  یم  هنوگچ  ایآ 

دنا هدیرپ  ناتسرکش  رب  هک  نایتوت  رب 

روج هب  يرب  رس  را  دوش  مقر  نوخ  هب  ترکش 

دنا هدیرب  تیاکش  نابز  ار  قاشع 

یمدرم تیاکش ز  تسیقیقح  یب  زا 

دنا هدینش  تیاکح  رازه  ام  رهب  زک 

زادگ سوهلب  نآ  هدمآ  هک  ایب  یشحو 
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دنا هدیسر  شتآ  هب  رایع  مک  ياهرز 

لزغ 179

يراوخ قشع و  نک ،  متزع  یب  وگ  قشع 

www.Ghaemiyeh.comلزغ 179 ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 181 

http://www.ghaemiyeh.com


دنا هتفگ 

دنا هتفگ  يرابتعا  یب  �هیام  ار  یقشاع 

نم ناج  رب  تتنم  هن  ملد  رب  تنحم  هوک 

دنا هتفگ  يرابدرب  مظعا  نکر  ار  یقشاع 

ار قشع  روط  هک  مدیما  میب و  رس  ات  ياپ 

دنا هتفگ  يراودیما  يدیمون و  تیاغ 

تسود ریغ  زا  لد  مشچ و  زا  زارتحا  تسه  نم  شیپ 

دنا هتفگ  يراکزیهرپ  شیوقت  لها  هچنآ 

لصو رجه و  زا  تسر  رای و ،  ياضر  اب  لد  دش  تسار 

دنا هتفگ  يراگتسر  یتسار و  يرآ  يرآ 

ملصاح دش  نآ  داشرا  رگ  قشع  دیرم  نم 

دنا هتفگ  يرایتخا  توم  مان  شک  تفص  نآ 

تسیتسود ساپ  لصا  یشحو ،  تسعرف  نتسیز 

دنا هتفگ  يرای  ظفح  لوا  تسلهس  رس  ناج و 

لزغ 180

دتفا نایم  رد  يرای  دوز  مهاوخن  شلصو  یپ 

دتفا نایم  رد  يراگزور  نوچ  دوش  نوزفا  قوش  هک 

اما زور  ود  کی  وا  یب  ربص  رارق  مداد  دوخ  هب 

دتفا نایم  رد  يراگزور  هگان  هک  مسرت  نآ  زا 

ار نازاس  راک  رجه و  مراک ز  دش  تسد  زک  ناغف 

دتفا نایم  رد  يراک  زور  ره  معلاط  فعض  ز 
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ناقاتشم فرح  تشیپ  دنیوگ  نوچ  هک  يزور  نآ  شوخ 

دتفا نایم  رد  يرانک  زا  مه  نم  درد  ثیدح 

لزغ 181

دیرگ نکش  نامیپ  نآ  زا  مورحم  نم  کشر  زک  یسک 

دیرگ نم  لاح  رب  ارم ، دنیب  وا  مزب  رد  رگا 

يدابآ مغ  وک  مناج ،  هب  نادرد  یب  شیع  مزب  هب 

دیرگ نکهوک  وس  کی  نونجم و  فرط  کی  دزوس  هک 

شلاوحا هک  يدرورپ  درد  ثیدح  یسرپ  یم  هچ 

دیرگ نخس  ماگنه  هکسب  دمهفن  زگره  یسک 

میرگ وا  يوک  زا  رود  هودنا و ، زا  مه  نم  منیشن 

دیرگ نطو  زا  رود  اجک  ره  يدنمدرد  بیرغ و 

نیکسم نیا  هک  ار  یشحو  راذگب  وگ  دنپ  يا  ورب 

دیرگ نتشیوخ  راگزور  رب  دنیشنب و  یمد 

لزغ 182

دش اقب  دقن  فک  شیپ و ز  زا  دشن  يراک 

هدوهیب هک  تسیچ  اقب  دقن  نیا 
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دش انف 

میدرک وت  يوک  گس  هب  تبحم  راهظا 

دش ام  نمشد  دوش  تسود  رگم  میتفگ 

تفر ناشف  هبانوخ  �هدید  زا  دش و  نوخ  لد 

دش اهچ  هک  میوگ  هچ  هدید  زا  يا  هتفر  ات 

هاک نوچ  نت  نیا  دنک  هچ  تنسح  �هولج  اب 

دش اپ  هوک ز  نازک  تسیلجت  راونا 

یشحو �هناسفا  زا  مغ  باوخ  هب  میتفر 

دش امنهار  ام  هگترشع  هب  هک  ار  وا 

لزغ 183

درک مدرم  نوخ  هب  نوگ  رگج  گندخ  یپ 

درک مگ  یپ  هدوب  فرجنش  هک  تخاس  هناهب 

مدید وا  بیرفلد  بل  یمسبت ز 

درک مسبت  نآ  درک  نم  لد  اب  هچ  ره  هک 

تسود ییادج  �هصغ  مغ و  مدش ز  نانچ 

درک محرت  نم ،  لاح  رگا  نمشد  دید  هک 

یلد فاص  تسشن  نمیا  هقرفت  گنس  ز 

درک مخ  نوچ  رید  راوید  هب  هیکت  تفر و  هک 

یشحو دنز  یم  هک  زا  داد  هک  رای  تفگن 

درک ملظت  اهرمع  وا  رد  رب  هچ  رگا 

لزغ 184
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دزیرگب رای  يافج  زک  اشاح  قشع  مالغ 

دزیرگب رازآ  زا  هک  دشاب  سوهلب  قشاع  هن 

نشلگ زا  هدوهیب  رس  درد  یلبلب  رگ  ربب ،

دزیرگب راخ  ملگ و ز  يور  قشاع  دیوگ  هک 

دشاب افو  یب  یغرم  هکلب  لگ  افو  یب  دشابن 

دزیرگب راسخر  یبوخ  دنامن  ار  لگ  نوچ  هک 

ار لبلب  دیواج  ات  هناورپ  زا  هنعط  نیا  تسا  سب 

دزیرگب رازلگ  زا  تفر  نوچ  لگ  يوب  گنر و  هک 

یشحو دهن  تمهت  ار  قشع  دوخ  تبسن  زا  ارچ 

دزیرگب رایغا  �هنعط  رای و  روج  زک  یسک 

لزغ 185

دشابن تایح  دوب  نارجه  هک  راید  نآ  رد 

دشابن تابث  ار  رضخ  یگدنز  ساسا 

دش يدنب  هک  ره  هک  نارجه  تسا ز  يدانم 

دشابن تاجن  شرگید  ام  هناخ  دنب  ز 

ار ناتب  تسه  هک  شیفطل  یب  رهاظ  هب  نیبم 

دشابن تافتلا  چیه  زا  مک  هک  یلفاغت 

مقشع �هچناکد  رد  تسه  افو  ياهعاتم 

رازاب رسارس  رد  هک 
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دشابن تانیاک 

يراد هک  شیک  ینک و  یم  لمع  هک  بهذم  هب 

دشابن تاکز  ارت ،  نسح  هک  تسا  هتفگ  هک 

نابوخ هب  هنابیاغ  جنرطش  يرود و  طاسب 

دشابن تام  هک  بجع  یشحو  هدش  ورف  دوخ  هب 

لزغ 186

درکن رامیب  نم  يوس  هب  مشچ  سکچیه 

درکن رایسب  �هیرگ  نم  نداد  ناج  هب  هک 

زان تیاغ  زا  هک  دروآرظن  رد  ارم  هک 

درکن راوید  هب  يور  دزن و  ربارب و  نیچ 

دوبن وت  زا  ریغ  هب  محر  یب  لد  نیگنس  چیه 

درکن راک  وا  لد  رد  نم  مغ  دورس  هک 

یمد دوب  ات  هک  داش  مغ  �هتشک  نآ  حور 

درکن رای  مغ  تیاکش ز  دوب و  مغ  رای 

یلو تشاد  اه  هلگ  یشحو  وت  ندرم ز  زور 

درکن راهظا  يو و  نابز  راک  زا  تفر 

لزغ 187

دنامن افص  نآ  ارت  لامج  �هنییآ 

دنامن الج  ار  تا  هنیآ  میدز و  یهآ 

میدش یم  دازآ  وت  دنب  ام ز  هک  يزور 

دنامن التبم  یکی  ریسا و  دس  دندوب 
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وا زک  افو  یب  نآ  تیاکش  نم و  رگید 

دنامن افو  رهم و  يراودیما  مچیه 

دیدن یسک  زگره  وت  نابحاصم  يوس 

دنامن اپ  تشپ  رب  وت  مشچ  لاعفنا  زک 

تفر تسب و  راب  وا  �هناتسآ  یشحو ز 

دنامن افج  راب  لمحت  نوچ  فعض  زا 

لزغ 188

دنک یم  ام  نتشک  لیم  تسام  رای  هکره 

دنک یم  اضاقت  نیا  نارود  تسیچ  نارای  مرج 

ما هزات  غاد  قشع  درد  ياشفا  دنک  یم 

دنک یم  اوسر  هچ  ار  نادنمدرد  ور  هیس  نیا 

درب یم  میوربآ  مدرم  شیپ  مد  ره  کشا 

دنک یم  اهنیا  نم  اب  یلفط  هک  نتفگ  ناوت  نوچ 

ندش دهاوخ  یشوخ  ياشامت  ام  نونج  زا 

دنک یم  اشامت  ام  يوک  هب  دیآ  یم  هک  ره 

دنز یم  لد  رب  گنس  یشحو  درد  زا  مد  هب  مد 

دنک یم  ادیپ  گنس  زا  یلد  درد  نامز  ره 

لزغ 189

دشک یم  وت  يوم  مخ  دوخ  يوس  هب  ار  ام 

دشک یم  وت  يوک  رس  رب  هدرک  ریجنز 

هک دنخب  شوخ  غاب  يا 
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فرط ره  یقلخ ز 

دشک یم  وت  يوج  بل  رب  تخر  هزبس  نوچ 

ناس هلال  هک  يراد  وت  زبس  تخب  هزبس ، يا 

دشک یم  وت  يور  رب  هلایپ  یسک  وس  ره 

ار قلخ  هک  نونکا  وش  هتفکش  ناتسوب  يا 

دشک یم  وت  يوس  هب  زاب  هچنغ  وچمه  لد 

لزغ 190

درک تسیاب  یم  رای  زا  يا  هوکش  كدنا  شود 

درک تسیاب  یم  رایسب  يا  هیرگ  نآ  یپ  و ز 

زادگ زوس و  نیا  هب  مدرک  یم  ضرع  رگ  دوخ  لاح 

درک تسیاب  یم  راچان  شنم  راک  �هراچ 

دوب تسیاب  یم  هظحل  کی  يدماک  يرمع  دعب 

درک تسیاب  یم  رامیب  نم  لاح  شسرپ 

صاخ مزب  رد  ار  ریغ  يدناوخ  هدرکان  ناحتما 

درک تسیاب  یم  رازآ  شنم  نوچ  يزور  دنچ 

شود تشاد  ینعم  هچ  تروص  نیدب  سلجم  زا  نتفر 

درک تسیاب  یم  راهظا  یتشاد  رگ  یشجنر 

تسود دای  زا  تفرن  ام  مان  هک  رهاظ  دوش  ات 

درک تسیاب  یم  راب  کی  يا  همان  رد  ام  دای 

رای شیپ  تبحم  ضرع  زا  مدرک  دب  دوخ  راک 

درک تسیاب  یم  راک  نیا  ارچ  مدرک  طلغ  دوخ 
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ارم وخدب  نآ  مزب  زا  تسم  دندرب  یم  هک  بش 

درک تسیاب  یم  رایغا  اب  تساوخ  یم  لد  هچ  ره 

دوبن یفطل  مک  راد  رب  يدز  ار  یشحو  هکنیا 

درک تسیاب  یم  راد  تنم  رایسب  شلوا 

لزغ 191

دشاب ادیپ  وت  ریت  ین  ناک ز  ییخرس 

دشاب ام  رگج  مخ  �هبانوخ  گنر 

دوش ماندب  هک  میب  ناز  مراد و  اهزار 

دشاب اهنت  وچ  خوش  نآ  زا  يرود  منک  یم 

ددرگ مهرم  �هنیپ  منفک  ناج  مهد  نوچ 

دشاب اضعا  رب  مخز  ماوت  غیت  زا  هکسب 

یشاب اغوغ  رس  رب  نوچ  هک  زان  نآ  شوخ  يا 

دشاب ادیپ  وت  ياه  بل  هدنخ ز  رثا 

یلب کشا  دورن  ینیشن  هدید  رد  وت  نوچ 

دشاب اشامت  هک  ییاجز  لفط  دور  یک 

ادیپ دشابن  ریغ  نوچ  هغدغد  زا  مریم 

دشاب اج  شاوت  لصو  مرح  ادابم  هک 

یشحو ام  نت  تشگ  نونج  گنس  زا  لگ  لگ 

یگناوید لگ  يرآ  يرآ 
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دشاب اهنیا 

لزغ 192

دنک یم  لفاغت  دص  رگ  وخ  دنت  ناز  مشک  یم 

دنک یم  لمحت  نیدنچ  اجک  دشاب  يرگید 

داب قوش  لامک  زا  لبلب  دایرف  دنک  یم 

دنک یم  لبلب  راک  رد  يا  هدنخ  ایوگ  هچنغ 

تفگ دید و  ممیس  وچمه  کشرس  رز  نوچ  خر  رب 

دنک یم  لمجت  راهظا  هک  نیب  ار  ادگ  نیا 

ياو تسناج  یپ  رد  لکاک  درب و  لد  وا  فلز 

دنک یم  لکاک  فلز ، نآ  درکن  مناج  اب  هچناک 

رانک رد  لد  �هبانوخ  یلگون  یب  دنک  یم 

دنک یم  لگ  زا  رپ  نماد  نینچ  یشحو  نمچ  رد 

لزغ 193

ددرگن هدولآ  نم  قشع  ضرغ  هب  زگره 

ددرگن هدوس  یسک  ياپ  فک  هب  ممشچ 

تسه مرنه  نیا  نارگد  نوچ  مین  هدولآ 

ددرگن هدولآ  سکچیه  نم  تبحص  زک 

شیوخ نتخوس  نم  تداع  ما و  هناورپ 

ددرگن هدوسآ  ملد  مزوسن  كاپ  ات 

متفگ وت  ناماد  یکاپ  زا  سوهلب  اب 

ددرگن هدوهیب  وت  لابند  هب  زاب  ات 
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تسین بجع  دوسرف  وت  ناج  شمغ  یشحو ز 

ددرگن هدوسرف  هک  تسگنس  هن  تسناج 

لزغ 194

درکن یبوتکم  هب  ناقاتشم  دای  زگره  هکنآ 

درکن یبوخرپ  مییوگ  یم  تسیخاتسگ  هچ  رگ 

دلسگن مه  زک  رصم  ناوراک  دوجو  اب 

درکن یبوقعی  دای  زگره  هک  مراد  یفسوی 

لصو ناطلس  رد  رب  يرای  رجه و  ار  ام  تشک 

درکن یبوچ  رس  رب  ام  �هتسب  نوخ  �هماج 

سکچیه زگره  هکنآ  اب  نامه  بلطم  زا  مرود 

درکن یبولطم  لیصحت  رد  دهج  اهردقنیا 

ربص درک  يرمع  رجه  يالب  نوچ  ییالب  اب 

درکن یبویا  چیه  زگره  درک  یشحو  هچنآ 

لزغ 195

دناد یمن  ندرسفا  مرگ ، ددرگ  قشع  زک  یلد 

دناد یمن  ندرم  دوب  شتآ  نیا  هک  ار  یغارچ 

درازاین يرازایب  شدنچ  ره  هک  مراد  یلد 

دناد یمن  ندرزآ  هک  يرادنپ  تسگنس  لد  هن 

یقاتشم يوک  میقم  دراد  اپ  ریز  رد  کسخ 

دناد یمن  ندرشفا  ربص  ياپ  هک  دوبن  بجع 

ناشیکافو ام  زک  یسر  نوچ  اجنیا  شک  رتمک  نانع 
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دناد یمن  ندرب  نانع  رب  ملظت  تسد  یسک 

هنوگ دس  �هیام  مراد  هساک  رد  ییم 
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یتسم دب 

دناد یمن  ندروخ  رگج  نوخ  یتسم  وا  زونه 

يراد شرورپ  یشحو  مشچ  بآ  زک  لگ  يا  دنخب ،

دناد یمن  ندرمژپ  دروآ  راب  هب  وک  لگ  ره  هک 

لزغ 196

دنیب یسک  يوربا  نیچ  یک  ات  رود  زا  یسک 

دنیب یسک  يوس  ددرگ و  ترسح  مشچ  اپارس 

یک ات  ارم  دیآ  یم  مرش  مه  نتشیوخ  يور  ز 

دنیب یسک  يور  رد  رود  زا  دنیشنب و  یسک 

رجنخ دشک  نوچ  لد  زک  تشک  منانچ  يرورغم  هن 

دنیب یسک  يولهپ  كاچ  رد  دنکفا  شیپ  يرس 

ار یناوتان  نکفا  گس  شیپ  ناوختسا  وگ  کلف 

دنیب یسک  يوک  گس  نوچ  ترسح  دیاسرف ز  هک 

نمرخ رد  داتفا  قرب  هچ  ار  یشحو  هک  دناد  یسک 

دنیب یسک  يوخ  يدنت  زا  رگج  رب  یغاد  هک 

لزغ 197

دیآردب نارگرس  تسم  نآ  رگا  درب  ناج  هک 

دیآ رذگرس  رب  زان و  زا  دهن  جک  هالک 

دشاب هچ  مکح  نسح  راب  رگد  راب  دیسر 

دیآ رظن  رد  زاب  هک  دتفا  رظن  زا  هک  رگد 

دشاب هک  تسیهر  بجع  ناعنک  هب  رصم  يوس  ز 
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دیآ ربخ  دصاق و  رصم و  رد  هلفاق  زونه 

ار سک  هک  تسیا  هبذج  قشع  تیصاخ  هنیمک 

دیآ رتشیب  شیب ،  دننارپ  هک  يرد  ره  ز 

یپ زا  بستحم  تسد و  هب  یحارص  شود و  هب  وبس 

دیآ رب  گنس  هب  نم  ياپ  رگا  هللاابذوعن 

نم مورب  رگا  یپ  دیآ ز  میشحو  هک  وگم 

دیآ رس  مشچ و  هب  ارچ  دیاین  تسعنام  هچ 

لزغ 198

دیشک نورب  ملقع  رد  زا  تفرگ و  مقوش 

دیشک نونج  قشع و  هب  هک  نیب  رهم  هزورکی 

زونه رثا  شدوبن  شود  هک  وزرآ  نآ 

دیشک نوچ  قشع  نیا  هب  دوب  دوز  رایسب 

درک هراظن  نیریش  سلجم  عضو  داهرف 

دیشک نوتسیب  يوس  هب  دوخ  تخر  تسجرب و 

قشع هناتسآ  نیا  رب  دوب  هتفهن  ار  دوخ 

دیشک نورد  ارام  هگان و  دیود  نوریب 

دوب هک  من  نآ 
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بآ يوج  هرطق  دش و  هرطق 

دیشک نونج  نافوت  هب  تشذگ  وج  بآ  زو 

میور نورب  دوخ  زا  رگد  �هعرج  هب  یم  نیز 

دیشک نوزف  ام  زا  هک  درد  ياهداب  نیز 

ار شیوخ  راوخ  نینچ  درکن  دوخ  هب  یشحو 

دیشک نوبز  تخب  دیشک ز  ییراوخ  رگ 

لزغ 199

دیاشگب هک  نامرح  �هدقع  ام  �هتسب  راک  ز 

دیاشگب هک  نادنز  نیا  لفق  دیلک و  نیا  دزاس  هک 

دندنب رد  بات  نخلگ  کشر  زا  مور  رگ  نخلگ  هب 

دیاشگب هک  ناتسب  رد  نم  نوچ  یسکان  يور  هب 

دمآ شوجب  نوخ  مدنسپان  ره  ندید  زک  نینچ 

دیاشگب هک  ناگژم  دروآ  روز  نوخ  لیس  هن  رگا 

رطاخ رد  هدقع  دس  هصغ و  زا  هرگ  بل  ات  رگج 

دیاشگب هک  ناهنپ  �هدقع  نیو  منک  رهاظ  اجک 

نمشدرپ لصو  جنگ  فوخرپ و  یتسود  مسلط 

دیاشگب هک  نآ  مسلط  ات  اما  تسیجنگ  بجع 

رخآ ام  دیما  رد  دیاشگب  هک  یشحو  وگم 

دیاشگب هک  نادان  يا  رخآ  رد  نیادیاشگب  ادخ 

لزغ 200

دیسر يراوس  هکی  یپ  ناج ز  رشح  دس 
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دیسر يراکش  ریش  تسد  هب  نوخرپ  رجنخ 

تسم كرت  نآ  فرطنیا  تخاتن  شربا  هدهیب 

دیسر يراک  یپ  زا  نینچنیا  تسد  هب  غیت 

یپ یناشف ز  کشا  شیپ ، یناود ز  شخر 

دیسر يراد  هیشاغ  تشذگ ،  يراوس  دنت 

ار هدرمژپ  لد  نیا  تشگ  هزات  نونج  غاد 

دیسر يراهب  بوخ  تشذگ ، ینازخ  تخس 

گرم دعب  یلو  تسر  زیخ  جوم  نیزا  یشحو 

دیسر يرانک  هب  ات  نوخ  هب  دز  یسب  هطوغ 

لزغ 201

ددنب نابز  لگ  يوگتفگ  زک  ملبلب  نم  رگم 

ددنب ناتسوب  زا  شیوخ  يوب  گنر و  تخر  نبلگ  وچ 

دهاوخ یم  هک  نیب  تورم  یب  نآ  تفکش  مه  رد  نشلگ 

ددنب ناتسود  يور  هب  ناتسب  رد  یلصف  نینچ 

مسرت یم  هودنا و  �هصق  دیارس  یم  منابز 

ددنب ناتساد  نارازه  وگدب  نم  فرح  ره  رب  هک 

يراکرپ زان  تسش  يراک ز  ما  هدروخ  یگندخ 

وربا زا  هک 

www.Ghaemiyeh.comلزغ 201 ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 196 

http://www.ghaemiyeh.com


ددنب نامک  رب  تمهت  ریت و  دیاشگ 

یپ رد  ینزهر  میب  تسداتفا و  مشیپ  رد  یهر 

ددنب ناج  تسد  لوا  تخات  یناوراک  رب  نوچ  هک 

شتسد ندناشفا  دنک  یم  نوخ  دشوپ و  یم  ابق 

ددنب نایم  رب  رجنخ  هک  تعاس  نآ  زا  هللاذاعم 

مه یشحو  دیآ ز  يرهاظ  ياهمخز  جالع 

ددنب ناهن  یمخز  وا  هک  مهاوخ  نانچنآ  یبیبط 

لزغ 202

دزادنا تبسن  یب  دس  ماد  رد  یسک  ار  دوخ  ارچ 

دزادنا تبحص  حرط  لها  ان  ناهج  کی  اب  دور 

دشاب سفن  کی  دوخ  رگا  شاب  وا  تبحص  زا  رذح 

دزادنا تمرح  ردنا  ترثک  یهاشداپ  دوخ  رگ  هک 

تمیق رپ  توقای  يا  شیوخ  گنر  بآ و  راد  هگن 

دزادنا تمیق  رد  للخ  یگنر  یب  یبآ و  یب  هک 

دراد رگد  یلاح  یخلت و  مخ  رد  هداب  دشاب  وچ 

دزادنا تیفیک  زا  شیداب  ندرک  فرصت 

دولآ هماج  هدروخن  یم  دشاب  لقع  فالخ 

دزادنا تمهت  هارهاش  رد  یسک  ار  دوخ  درب 

تبحص نیاک  تسالوا  قشع  نسح و  عادو  ارام  وت و 

دزادنا تلاح  زا  ار  قشع  دس  ار ،  نسح  اهنت  هن 

شک رد  نابز  یشحو  وگ  تسا ،  گنت  وگ  تفگ و  لاجم 
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دزادنا تصرف  تقو  هب  اهتحیصن  نیاک  هب  نامه 

لزغ 203

دنناتب هک  ناشورف  زان  هتسار  رد 

دنناتسن شچیه  هب  هک  یهاگنو  مییام 

يزور ود  زان  شکب  راوخ  يدش  قشع  يا 

دننادنوت ردق  همه  ناشورف  نسح  نیاک 

ناج یهگ  رمع و  ناشمناوخ  یهگ  هک  نابوخ 

دنناج هن  دنرمع و  هن  هک  نم  زا  روخم  يزاب 

ییافو تسین  ناشک  هجو  نیدب  دنناج 

دننارذگ تعرس  هب  هک  ور  نیا  زا  دنرمع 

رازآ �هیام  دس  هن و  ییوب  یگنر و  زج 

دنناهن دنچ  ینب  راخ  لگ  �هدرپ  رد 

شیپ يورن  يروبص  دالوف  نشوج  یب 

دننامک تخس  بجع  دادیب  رکشل  نیاک 

تسییوگ هدهیب  ناتب  صقن  نخس  یشحو 

دننامب لاس  یسب  هک  یهلا  دنبوخ 

لزغ 204

يرود هزور  ود  ار  ام 
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دشک یم  رادید 

دشک یم  رایسب  كدنا و  هک  نیا  تسیرهز 

وت قارف  ار  ام  هک  داب  زارد  ترمع 

دشک یم  راز  شوخ  يراز و  هب  درب  یم  شوخ 

ضرم ار  رامیب  تحارج و  ار  حورجم 

دشک یم  رای  تقرافم  ار  قاشع 

درب همشرک  غیت  هب  تسد  نسح  هک  اجنآ 

دشک یم  رادافو  ناشک  افج  لوا 

تسوا رجه  هک  ییالب  هدنشک  نینچ  یشحو 

دشک یم  راب  کی  هن  راب  رازه  ار  ام 

لزغ 205

دسر یک  نایاپ  هب  دوخ  ات  مور  یم  یهار  هراوخنوخ 

دسر یک  ناماد  هب  رگید  دنک  رس  هر  نیا  هک  ییاپ 

وش هدوسرف  بلط  رد  وگ  نم  ياپ  راک  تسا  لهس 

دسر یک  ناماس  هب  نکیل  شمنیب  یم  نم  هک  رس  نیا 

شکب مدرد  وگ  تسا  لهس  ما  هراچ  یناوت  هچ  رگ 

دسر یک  نامرد  هب  قشاع  یتعدب  نداهن  ناوتن 

دبلاک عادو  هدرک  زا و  يدیسرپ  هک  یناج 

دسر یک  نامرف  وت  زا  ات  رظتنم  هداتس  بل  رب 

سک هدیدان  شرب  یخاش  تیبرت  رد  ملد  رواد 

دسر یک  نآ  �هویم  ای  دفکشب  وز  یلگ  نوچ  ات 
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درذگب رگ  ابص  هنرو  ار  قوش  ماشم  مزان 

دسر یک  ناعنک  هب  شیوب  ینهاریپ  رب  رصم  رد 

دنک اج  نامیلس  مزب  نایم  ددنب  دجب  يروم 

دسر یک  ناناج  هب  ناج  نیاک  وگم  یشحو  نک  یعس  وت 

لزغ 206

دشک منادنز  هب  ترسح  �هنحش  ات  وک  قشع 

دشک مناج  زا  یلاب  غراف  دهع  لاقتنا 

تسم هزمغ  دیآ  هک  مهاوخ  نم  هناخیم  رد  رب 

دشک منابیرگ  یهاگ  دریگ و  منایم  هگ 

زان ریت  دیاشگ  لد  رب  نوچ  هک  وک  یهاگن  رپ 

دشک مناکیپ  هک  دزات  هگن  دس  مه  یپ  زا 

وک قشع  منیبن ،  ور  کی  زج  هک  مهاوخ  يا  همرس 

دشک منایرگ  مشچ  رد  نیشتآ  لیم  هب  ات 

تشهب زا  ناوضر  هک  مراد  سوه  یقوش  نشلگ 

دشک مناتسلگ  يوس  دیآ و  غاب  رد  رب 

لصو مزیخرب ز  دیمون  نوچ  هک  وک  یهاگ  هدعو 

تسد
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دشک مناماد  هدعو  يافو  دیما 

یگدرب هاگن  نآ  میوج  مشچ  نیمادک  رد 

دشک مناهنپ  زیخرب و  مدیوگ  اراکشاک 

دوش عقاو  را  دهاوخ  یشحو  هک  ار  یلازغ  نآ 

دشک مناوخلزغ  عبط  زا  هک  تین  سب  رهد 

لزغ 207

دجنگ یک  رای  رکف  رای و  زا  ریغ  هب  لد  نورد 

دجنگ یک  رایغا  وا  رد  اجنیا  وا  يور  لایخ 

وا اب  نم  قشع  زار  تسنوریب  توص  فرح و  ز 

دجنگ یک  راتفگ  رد  تسینادجو  قشع  زومر 

هللاذاعم اشاح  وا  قشع  زا  یگدرزآ  نم و 

دجنگ یک  رازآ  وا  رد  دشاب  رپ  رهم  زک  یلد 

هن بل  رب  هک  یقاس  یم  هناخمخ  کی  تخب  لطر  هب 

دجنگ یک  رایسب  �هداب  نیا  نم  گنت  فرظ  هب 

ار یشحو  رامیب  لد  تحار  مهرم  ياج  هچ 

دجنگ یک  راکفا  دش  وت  زک  لد  نآ  رد  ترسح  زجب 

لزغ 208

دهاوخ یم  راکفا  يا  هزمغ  شین  هب  ار  دوخ  ملد 

دهاوخ یم  رازآ  یگدوسآ ، زا  دراد  تیاکش 

دریم یم  هوشع  زان و  رهب  لد  نیاک  تسنیا  الب 

دهاوخ یم  راسخر  یبوخ  اهنت  هن  نایوکین  ز 
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یمشچ ره  راک  دشابن  ندرب  ردب  یتسد  زا  لد 

دهاوخ یم  راک  رپ  هزمغ  فرصت  رپ  هاگن 

نوخ رد  دنکفا  ریت  کی  هب  شدایص  هک  وهآ  دوب 

دهاوخ یم  رایسب  ششوک  ندرک  دیص  ار  یلد 

يرادیرخ دهاوخ  یم  مان و  یشحو  تسه  یمالغ 

دهاوخ یم  راکتمدخ  هک  نایور  وکن  رازاب  هب 

لزغ 209

دمآ نونج  نآ  مزاب  شیپ  نیز  متشاد  ینونج 

دمآ نورد  اغوغ  رپ  هک  درآ  نورب  نوچ  ات  ارم 

مدنب ناج  يوزاب  رب  هک  يرحسلا  لطاب  دراد  هک 

دمآ نوسف  رحس و  رس  رب  یمیدق  يوداج  هک 

نکفا فیرح  ناک  سلجم  ماجنا  دوش  نوچ  منادن 

دمآ نوخ  يوب  یم  نازک  رغاس  رد  دنکفا  ییم 

وربا مخ  نیچ  رگا  تسنیا  میتخادنا  رپس 

دمآ نوزف  تقاط  يوزاب  زا  نامک  نیا  روز  هک 

تبغر ناهج  کی  اب  منک  يرود  نم  یناوخ و  ارم 

نینچ
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دمآ نوگژاو  شتخب  هک  سک  نآ  یلب  دشاب 

هنیس رد  رهم  نیا  تدمآ  هنوگچ  یشحو  وگم 

دمآ نوچ  هک  مناد  یمن  دمآ  بوخ  هک  مناد  یمه 

لزغ 210

دمآرب نورد  زا  ناک  مراب  هرارش  هآ 

دمآرب نوخ  رحب  زک  ناشفا  شتآ  تسیربا 

شلامج فحصم  زا  لأفت  لد  درک  یم 

دمآرب نونج  میج  شلاف  هب  وا  فلز  زا 

يزورف لد  عمش  زا  ار  ام  راو  سوناف 

دمآرب نورد  زا  دود  دز  رس  هنیس  شتآ ز 

سرپ نکهوک  لاوحا  نوخ  رگج  �هلال  زا 

دمآرب نوتسیب  رد  وا  اب  رادغاد  ناک 

نداد بیرف  کی  رد  وا  نف  رپ  مشچ  زا 

دمآ رب  نونفوذ  دس  يدنمشوه  لقع و  زا 

شنانع رب  تسد  دز  ناهاوخ  داد  مسر  رب 

دمآرب نوچ  راک  نیا  یشحو  تسد  ایآ ز 

لزغ 211

دنرب ناتسود  زا  دوخ  ماک  هب  لد  لها  یک 

دنرب ناج  یک ز  دسرن  ناج  هب  ناشراک  ات 

یتیاکح كدنا  هب  رای  دیرب  ام  زا 

دنرب ناتسود  مه  هک ز  نیا  دوبن  نادنچ 
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عمش وچ  لد  زوس  ام  دینش ز  ات  مرگ  دش 

دنرب نابز  ار  ام  هک  دوب  فرح  هچ  نیا  هآ 

ام قارف  زوس  ثعاب  تشگ  هک  سکنآ 

دنرب ناسعمش  وا  سلجم  هب  شرس  برای 

لد لها  هک  ناناج  غیت ز  هب  ربم  یشحو 

دنرب ناهج  زا  رگا  دنرب  یمن  مه  زا 

لزغ 212

دنا هدش  نامگدب  رایغا  وت  هب  نم  قشع  ز 

دنا هدش  نابهاگن  ار  ناهن  ياه  همشرک 

نم دب  رد  مزب  نافیرح  هک  یتیامح 

دنا هدش  نابزمه  هلمج  قفتم و  مامت 

ماج رد  دور  یمن  یکشر  �هداب  هک  بجع 

دنا هدش  نارگرس  وت  نایسلجم  تخس  هک 

تسشن هنیک  هب  یلد  رد  وچ  هک  تسا  تباقر 

دنا هدش  نابرهم  دعب  نم  هک  دیدن  یسک 

یشحو اه  هتکن  دنراد  وت  يارب  همه 

دنا هدش  ناد  هتکن  هک  نافیرح  یتعامج ز 

لزغ 213

دینک رذگ  وا  يوس  هب  ار  يادخ  نارای 

دینک ردب  رطاخ  لایخ ز  نیا  شک  دشاب 

شتآ و تسد  ام ز  رد 
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تسا نتفر  مزع  رب 

دینک رثا  شتآ  دوخ  نابز  ام  هآ  نوچ 

ام لاح  دییوگب  دیوش و  نابز  شتآ 

دینک رت  هدید  ام  نتفگ  لاح  ماگنه 

دوش رگراک  ورد  هکنانچ  ام  لاح  زا 

دینک ربخ  ار  ام  نک  رفس  لحم  یب  نآ 

عنم نایم  رد  رفس و  زا  دینک  شعنم 

دینک رفس  جنر  تبوعص  رد  قارغا 

امش زا  هدژم  نم و  ناج ز  دینش  دوخ  رگ 

دینک رذگ  اجنیا  هک  دابم  دونشن  رو 

امش رب  ياو  دونش  ربخ  نیا  رگ  یشحو 

دینک رذح  وا  شک  هنابز  شتآ  زا 

لزغ 214

دیاین ورف  یسک  هب  یبوخ  رورغ  زا  ترس 

دیاین ورد  یمک  هک  مدرک  رورغ  نیا  رس 

ممان درب  داب  همه  هچ  رگا  نم  یلحب ز 

دیاین وربآ  یپ  نابوخ  يوک  هب  یسک  هک 

دزوسن نوچ  تخوس  همه  نم  رورپ  کشر  لد 

دیاین وخ  دنت  وت  يراک ز  غاد  ریغب  هک 

مه دوخ  متخیرگن ز  تخوش  مشچ  يالب  ز 

دیاین وجتسج  هب  هک  شرافس  نک  هاگن  هب 

www.Ghaemiyeh.comلزغ 214 ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 205 

http://www.ghaemiyeh.com


يریسا دور  اجک  هب  نیا  تسا  يدرم  يوگب  وت 

دیاین وک  فاوط  هب  دریگن  وت  هار  رس 

میوگب نم  وت  مغ  هک  یشحو  راذگ  نم  هب  وت 

دیاین وگتفگ  وت  یقشع ز  باجح  رد  وت  هک 

لزغ 215

دیدن رد  نیا  نماریپ  مسک  ات  دش  اهزور 

دیدن رگید  مسک  رد  نیز  وش  رود  یتفگ  وت  ات 

ام زوس  قشاع  نامرح  نانچنآ  ار  ام  تخوس 

دیدن رتسکاخ  تسج  یم  ناشن  وک  نآ  منت  زک 

قشع يادوس  درب  یم  ار  ام  هک  رس  يا  عادولا 

دیدن رس  اجنآ  تفر  سک  ره  هک  یهار  رس  رب 

تفرگ مغ  هاپس  ملاع  رگ  هکنآ  تسا  قشع  درم 

دیدن رکشل  يرایسب  رب  نادیم و  رد  تخات 

یلو اهیتخس  دید و  اهیشوخان  یشحو  هچ  رگ 

دیدن رتشوخان  رجه و  راگزور  زا  رت  تخس 

لزغ 216

درادن باتریغ  هک  نک  نم  �هساک  هب  نوخ  وت 

فرظ متس  بارش  کنت 
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درادن بارش  نیا 

تهاگن هک  تحلصم  تسیچ  نیرد  يا و  هدید  هچ 

درادن باتع  تصخر  دش و  مشخ  مامت 

يدنلب هچ  هو  تسرپ ،  لفاغت  جنر  دوز  وت 

درادن باوج  رگد  ممالس  هک  ما  هتفگ  هچ 

تبحم هایگ  يا  یتسر  افو  لاسکشخ  هب 

درادن بآ  دیما  ربا  هک  گرب  زیرب 

هدرک وت  غاد  هب  وخ  هک  یشحو  شکالب  لد 

درادن باذع  دور  خزود  شتآ  هب  رگا 

لزغ 217

دنکن ناهن  �هدنخ  نآ  هک  يوگب  بل  هب 

دنکن نامگ  دب  وت  ناهن  فطل  هب  ارم 

يامرف ار  مشچ  کیل  ینک  هچ  ارم  دوخ  وت 

دنکن نامز  نامز  يدرک  وت  هک  هگن  نآ  هک 

منکچ یلو  نم  لیم  نمز و  يا  هجنر  وت 

دنکن نایم  رد  تسد  ماوت  زان  هک  وگب 

منکچ نامز  دوب  یهاگن  لاجم  مرگ 

دنکن نابز  دنک  یم  هگن  هک  یتیاکح 

دید یهاوخ  تسه  عیب  نیا  رد  دوس  رازه 

دنکن نایز  نم  رادیرخ  هک  رخب  ارم 

تسا دنوادخ  نم  هب  وگ  دنک  هچ  ره  افج و 

www.Ghaemiyeh.comلزغ 217 ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 207 

http://www.ghaemiyeh.com


دنکن نآ  نیا و  هب  ار  ام  تبسن  کیلو 

ار یشحو  دومزآ  ربص  روج ز  تسا  سب 

دنکن ناحتما  سک  ار  یسک  راب  رازه 

لزغ 218

دنکن افج  یسک  اب  نم  رگمتس  ارچ 

دنکن ارچ  دشک  یم  سک  همه  وا  يافج 

مولظم دس  نوخ  هک  نم  لدگنس  ناغف ز 

دنکن ادخ  زا  هشیدنا  دزیر و  ملظ  هب 

وت ییانشآ  مدروخن ز  هک  اه  هصغ  هچ 

دنکن انشآ  برای  یسک  هب  ارت  ادخ 

دراد ربخ  نم  درد  زا  لدگنس  مادک 

دنکن اه  هیرگ  تخس  لد  دوجو  اب  هک 

دراد یشک  هنگ  یب  رس  ماج و  هدیشک 

دنکن ام  دصق  غیت و  دشکن  رب  هک  بجع 

لد یشحو  وچ  ارم  دماین  شیوخ  ياج  هب 

دنکن اج  هنیس  هب  ناکیپ  وت  ریت  رگا ز 

لزغ 219

دیراذگب مشیر  لد  لاح  ندیسرپ 

دیراذگب مشیوخ  تنحم  مغ و  هب  مد  کی 

دیییم تسم  نآ  نم و  نایم  هب  نارای 

نآ دشک  یم  رگ 

www.Ghaemiyeh.comلزغ 218 ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 208 

http://www.ghaemiyeh.com


www.Ghaemiyeh.comلزغ 218 ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 209 

http://www.ghaemiyeh.com


دیراذگب مشیک  هدبرع 

شقشع هتشک  نیا  هر  زا  دیرب  هک  يزور 

دیراذگب مشیپ  همه  زا  زور  هس  ود  زا  هچنآ 

دنزودب هراپ  دس  �هماج  متفص  یشحو 

دیراذگب مشیر  لد  مخز  هب  هدیبسچ 

لزغ 220

دیاین ناهج  لها  يریگتسد ز  نییآ 

دیاین ناوراک  نیز  تمه  يارد  گناب 

زگره هک  مغ  راخ  اب  نک  وخ  بیلدنع  يا 

دیاین ناتسوب  نیز  تورم  لگ  يوب 

اشگب لوبق  شوگ  تجاح  لها  فرح  رب 

دیاین ناج  هب  ات  سک  دیوگن  ار  فرح  نیاک 

زگره هنرگ  ار و  لد  تبرغ  هتشگ  راچان 

دیاین نایشآ  زا  شدای  هک  دوب  یغرم 

یناج ناتبحصمه  رطاخ  هب  مدیآ  مک 

دیاین ناغف  رد  لد  دریگن  ناج  هب  شتاک 

دز ناوت  ناشن  رب  رگ  تسبوخ  هچ  اعد  ریت 

دیاین ناشن  رب  رگ  مزاس  هراچ  هچ  اما 

تلود سورع  میوس  دیاین  رگد  یشحو 

دیاین نامز  نیا  رگ  رخآ  دیایب  يزور 

لزغ 221
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دیآردب نارگرس  تسم  نآ  رگا  درب  ناج  هک 

دیآ ردب  رذگ  رس  رب  دهن و  جک  هالک 

دشاب هچ  مکح  نسح  راب  رگد  راب  دیسر 

دیآ رظن  رد  زاب  هک  دتفا  رظن  زا  هک  رگد 

دشاب هک  تسیهر  بجع  ناعنک  هب  رصم  يوس  ز 

دیآ ربخ  همان و  رصمرد و  هلفاق  زونه 

ار سک  هک  تسیا  هبذج  قشع  تیصاخ  هنیمک 

دیآ رتشیب  شیب ،  دننارب  هک  يرد  ره  ز 

یپ زا  بستحم  تسد و  هب  یحارص  شود و  هب  وبس 

دیآ رب  گنس  هب  نم  ياپ  رگا  هللاابذوعن 

نم مورب  رگا  یپ  دمآ ز  میشحو  هک  وگم 

دیآ رس  مشچ و  هب  ارچ  دیاین  تسا  عنام  هچ 

لزغ 222

رگد رای  هب  مهد  لد  رگد ،  ياج  هب  مور 

رگد راید  مراد و  رگد  رای  ياوه 

تست �هدرک  راوخ  هک  لد  نیا  مهد  يرگید  هب 

رگد رابتعا  دراد  وت  قشاع  هک  ارچ 

تسا فرط  رب  زاین  زان و  وت  ام و  نایم 

هدب زین  وت  دوخ  هب 
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رگد رارق  نیا  زا  دعب 

میتفر ام  هک  ام  دایص  هب  دیهد  ربخ 

رگد راکش  دشاب و  رگد  دیص  رکف  هب 

فرح نیاک  وا  قشع  راکنا  زا  یشحو  شومخ 

رگد راب  رازه  یتفگ  هک  تسیتیاکح 

لزغ 223

رتوخ مرن  دنوش  هک  وگ  ار  شیوخ  عبط  لد و 

رتوج هناهب  زا و  نم  دش  وج  هناهب  ملد  هک 

دشابن ردقنیا  زجب  تیوخ  منک ز  رگ  هلگ 

رتوکن نیزا  يردق  یهاوخ  وت  رگا  دنوش  هک 

تبیرف �هدرپ  سپ  منیب  هلیح  گنر  همه 

رتورود رود و  لگ  یتسه ز  هک  ور  ود  يا  ورب 

ور يرگید  دیص  یپ  يراکش  نیا  غرم  هن  وت 

رتوبک نیا  راکش  هب  دمآ  رگید  باقع  هک 

ییادا شوخ  بیرغ  وت  یشحو  تسا  هدمآ  شوخ  هن 

رتوگ هزات  تسیک  وت  ز  ییوگ ، هزات  زرط  همه 

لزغ 224

رگن دوخ  ياپ  ریز  یهاگ  رورغم  يا  رخآ 

رگن دوخ  يادگ  زجع  رس  دوخ  ياپ  ریز 

تسیشکرس ربک و  هچ  نیا  تسا ،  زان  انغتسا و  هچ  نیا 

رگن دوخ  يالتبم  يوس  هب  هبسح هللا 
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مشچ لابند  نآ  رب  ناشنب  ار  هزمغ  یمارخ  نوچ 

رگن دوخ  يافق  رب  یقلخ  زان  تشکمین 

تسکش مربص  هجنپ  ناسآ  هک  اناج  نیبم  نیا 

رگن دوخ  يامزآ  درم  مغ  يوزاب  روز 

وت دزوس ز  یم  هک  یشحو  زا  تسین  رگ  ترواب 

رگن دوخ  يافو  غاد  نکف  شناج  رد  كاچ 

لزغ 225

راد هگن  هنازرف  حصان  دوخ ، تمرح  وگ 

راد هگن  هناوید  نم  نابز  ار ز  دوخ 

تسین نم  �هدید  فدص  زج  وا  روخ  رد  اج 

راد هگن  هنادکی  رهوگ  نآ  دوخ  ياج  وگ 

الصم شود  رب  همهنیا  یشک  هچ  دهاز 

راد هگن  هنادنر  نم و  يوبس  رادرب 

تسد زا  ورب  وگ  دوب  هداب  زج  هک  زیچ  ره 

راد هگن  هنامیپ  هشیش و  نیمه  تسد  رد 

ار دوخ  وترهب  زا  دنز  شتآ  رب  هناورپ 

راد هگن  هناورپ  تمرح  مه  وت  عمش  يا 

نآ
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تسام لد  ریجنز  هک  هناش  نکم  فلز 

راد هگن  هناش  ار  هلسلس  نآ  نزم  مه  رب 

هن مدق  تسود  مدق  رد  مرح  یشحو ز 

راد هگن  هناخ  لگ  تشخ و  ورب  وت  یجاح 

لزغ 226

رگد راتفرگ  رآ  ماد  هب  ماد ،  زا  متسج 

رگد راب  مروخ  وت  بیرف  هک  منآ  هن  نم 

یسفن احیسم  رامیب  نم  بیبط  دش 

رگد رامیب  لد  جالع  رهب  ورب  وت 

ام يرادلد  هب  یعس  وا  �هزمغ  نکم  وگ 

رگد رادلد  هب  شیوخ  لد  میداد  هکناز 

تسوا تحار  زا  مرتشوخ  ارم  هدرزآ  هکسب 

رگد رازآ  لد  منیبب ز  رازآ  دس  رگ 

شاب فقاو  تلد  تسر  افج  تسد  زا  یشحو 

رگد راک  افج  هب  تراک  ورس  دتفین  هک 

لزغ 227

روهشم ایند  رسات  رس  هدش  ام  تلزع 

روهشم اقنع  تلزع  دوب  فاق  ات  فاق 

همه درجم ز  دیدرگ  هک  تفای  نآ  هیاپ 

روهشم اسیع  نتفر  کلف  هب  يرآ  تسه 

ناهج روهشم  هدش  نونجم  هصق  نیمه  هن 
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روهشم اهنخس  زین  ام  تسه ز  ناهج  رد 

دنلب قشع  همزمز  دنک  نسح  ترهش 

روهشم اخیلز  قشع  نخس  فسوی  دش ز 

تسا روهشم  اج  همه  ام  نخس  یشحو  وچمه 

روهشم ام  نخس  دشابن  هک  ییاج  تسین 

لزغ 228

زگره مار  هتشگن  هک  یلازغ  گس  ما  هدش 

زگره ماک  هتفرگن  شنیبگنا  یسگم ز 

مهاوخ زور  شیوخ  بش  یباتفآ  غورف  ز 

زگره ماگ  هداهنن  نوریب  هناخ  یبش ز  هک 

یلاسدرخ هب  مدوب  ندروخ  هلایپ  سوه 

زگره ماج  بارش و  ششیپ ز  هتفگن  یسک  هک 

لفاغت نانچنآ  دنک  دیآ  رب  نم  ثیدح  وچ 

زگره مان  هدنیشن  مشیوخ  رمع  هب  رگم  هک 

ممیقم یتشاذگن  مدرک ،  ماقم  تهر  هب 

زگره ماقم  نیا  رد  وت  يدوبن  دوخ  ریسا  هب 

لیام تسا  یشحو  لد  وا  هرط  جنکش  هب 

زگره ماد  يالب  ادابم ز  شیصالخ  هک 

لزغ 229

زورما دوب  نم  هناشاک  هب  كرت  نآ  تسم 

نم �هناخ  رد  هن  هک  اغوغ  هچ  هو 
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زورما دوب 

دنام يزور  هس  ود  کی  رگا  ریغ  رب  ياو 

زورما دوب  نم  �هناناج  هک  عون  نیا  نم  اب 

داد یم  مرود  هک  دوب  یلد  نوخ  تبل  یب 

زورما دوب  نم  �هنامیپ  رغاس و  رد  هک  یم 

دز رس  نم  زا  یگناوید  �هصق  بش  هکسب 

زورما دوب  نم  �هناسفا  همه  نابز  رب 

سرپ یشحو  زا  مغ  دغج  یگناریو  حرش 

زورما دوب  نم  �هناریو  هب  هظحل  کی  هکناز 

لزغ 230

زورما تسنآ  هن  دوب و  يا  هدبرع  رپ  شود 

زورما تسناهن  فطل  دس  دصاق  شهگن 

یلب تسنامه  هن  دوخ  یلو  تسنآ  شنسح 

زورما تسناج  تحار  لد ،  تفآ  يدوب 

مشچ هب  مشچ  هگن و  رب  هگن  يور و  رد  يور 

زورما تسنابز  جاتحم  هچ  وت  ام و  فرح 

دوب دهاوخ  وا  نم و  نایم  هک  يزار  حرش 

زورما تسنایب  قطن و  �هلصوح  زا  شیب 

درذگ نافیرح  راتسد  رس و  رب  اه  هچ  ات 

زورما تسنارگ  لطر  رد  هک  دنت  یم  ناز 

سرپم هک  یگندخ  �هزمغ  نآ  دشک  یم  نامک  رب 
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زورما تسناشن  هک  یشحو  �هنیس  اشوخ  يا 

لزغ 231

زونه يدنب  رد  وت  ینادنز ، مرج  یب  لد  يا 

زونه يدنموزرآ  لاح  نیا  هب  تدرک  وزرآ 

هلصوح مزانب  یتفر  اج  يدوب ز  رگا  هوک 

زونه يدنسرخ  يراد و  یگدرزآ  همهنیا 

یلسگب مه  زا  دنب  نیا  نونج  زک  دمان  تقو 

زونه يدنویپ  تسس  نآ  هتسب  هلا ،  هلا 

ارت یتفریذپ  رگ  يدوب  هچ  تمدخ  همه  اب 

زونه يدنوادخ  یب  یمالغ ، نیز  تداب  مرش 

دنخب دوخ  رب  يا  هراپ  دماین  دوخ  رب  تا  هدنخ 

زونه يدنخرکش  هار  رد  مشچ  وا  بل  زا 

تسا سب  دوخ  ياپ  هب  دز  یهاوخ  هشیت  نیا  یک  هب  ات 

زونه يدنکفین  ار  انمت  لخن  نهک  نیا 

تسیچ لاوحا  ارت  دناد  یم  هک  یشحو  لد  هداس 

زونه يدنپ  لباق  ایوگ  هک  دراد  نامگ  نیو 

لزغ 232

زونه نم  زا  زان  ورس  نآ  دشک  یم  نماد  هک  هو 

ار و منوخ  تخیر 
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زونه نم  زا  زارتحا  دراد 

ما هدنز  ات  مشک  یم  تزان  هک  نک  نم  رب  زان 

زونه نمزا  زاین  دیآ  یم  تسه و  یناج  مین 

قلخ هک  وا  هار  هب  مدرک  ییزابناج  نانچنآ 

زونه نم  زا  زاب  دنیوگ  یم  تشذگب و  اهلاس 

عمش وچمه  اپارس  وا  شیپ  راب  دس  متخوس 

زونه نم  زا  زادگ  زوس و  ثعاب  نونکا  دسرپ 

ریت هب  هگ  دزاون  یم  مغیت  هب  هگ  یشحو  وچمه 

زونه نم  زا  زاونلد  نآ  زاب  هتفرگن  تمحرم 

لزغ 233

زونه ممارآ  ربص و  یب  منک  یم  يرود  هچ  رگ 

زونه ممار  یلو  یشحو  نینچنیا  میامن  یم 

یگتسراو يوعد  نم  زا  دیآ  یم  شرواب 

زونه مماد  رد  هدروآ  نوچ  هک  دناد  یمن  دوخ 

ریمض رد  تریح  شقن  دس  ارم  قشع و  لوا 

زونه مماجنا  تسیچ  دوخ  ات  تسا  زاغآ  دوخ  نیا 

نامز نیا  مورحم  دنسرخان و  وت  زا  فطل  دس  هب  نم 

زونه ممانشد  ماغیپ  دس  هدروآ  تبل  زا 

رظتنم بش  ات  زور  مناود  یپ  زا  ماش  حبص و 

زونه مماگ  کی  تسین  رسیم  وا  اب  یهرمه 

رذع هب  بل  دیاشگ  یم  کنیاک  شوگ  اپارس  نم 
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زونه مماغیپ  هب  دراد  یم  هجنر  نونکا  دوخ  وا 

یم هن  نیا  تسا  رهز  هک  یناتسن  هنامیپ  نیا  یشحو 

زونه مماج  رد  تسه  يدرد  تسین  رگ  ترواب 

لزغ 234

زونه یناریح  هنوگ  دس  ارم  تیور  زا  تسه 

زونه یناشیرپ  عاونا  وت  فلز  رس  زو 

نانچنآ زوسناج  راب  مغاد  غاد و  زا  لد  تخوس 

زونه یناج  مدمه  مغ  مغ و  زا  دمآ  رب  ناج 

نک شیوخ  درد  راهظا  وا  شیپ  ییوگ  هک  يا 

زونه یناد  یمن  ار  وا  یلو  ییوگ  یم  بوخ 

ارم انغتسا  درد  زا  تشک  هک  دش  يرمع  هچرگ 

زونه ینامیشپ  راثآ  تسادیپ  شخر  رد 

تسین ماع  اجنیا  هک  رذگب  نخس  زرط  زا  یشحو 

زونه یناشاک  نازادرپ  هتکن  صاخ  زرط 

لزغ 235

سرپب دوخ  ناتسآ  ناگس  زا  مفعض  حرش 

سرپب دوخ  ناوتان  لاح  راب  کی  ناسک  زا 

نامدرم تیوک  هب  بش 
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ما هدید  زا  باوخ  تسین  ار 

سرپب دوخ  ناگس  زا  يرادن  رواب  نمز  رگ 

ارچ ندیسرپ  ریغ  نابز  زا  مدرد  حرش 

سرپب دوخ  نابز  زا  يراب  فطل  نوچ  ینک  یم 

نامو ناخ  یب  الد  یشاب  یک  هب  ات  وک  نآ  زا  رود 

سرپب دوخ  نام  ناخ و  هار  تستاقوا  هچ  نیا 

ارچ دسرپ  یمن  زگره  دوخ  نارامیب  لاح 

سرپب دوخ  نابرهمان  هم  زا  لاح  نیا  یشحو 

لزغ 236

سک دنکن  اج  ترد  هک  هب  یسک  رورغم 

سک دنکن  انمت  تسلاحم  هک  یلصو 

ییآ سک  عیب  رد  هک  وت  يرصم  فسوی  ین 

سک دنکن  ادوس  هک  تسیچ  ناج  �هناعیب 

تسیزیزع هفرط  نیا  سک  مشچ  دنکن  نشور 

سک دنکن  اخیلز  بوقعی و  یمشچمه 

تسنیا هگماد  رگا  تسیک  ام  لد  غرم 

سک دنکن  اورپ  دتفا و  ماد  هب  غرمیس 

دتفا رگ  هتشک  دس  هک  تسا  رورغ  هچ  نیا  هآ 

سک دنکن  اشامت  رود  زا  مه  هدیدزد 

وک نآ  رد  تسا  راد  هب  مرج  یب  رس  نیدنچ 

سک دنکن  الاب  هب  زان  زا  رس  راب  کی 
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تسا نسح  همه  لفاغت  زان و  ببس  یشحو 

سک دنکن  اهنیا  همه  نیا  دوبن  را  نسح 

لزغ 237

شاب هنادواج  وا  يرود  دنب  هب  لد  يا 

شاب هناخ  دنب  رد  نابساپ  ربص  يا 

تفگ هک  ارت  ور ،  ورف  گنت  كاخ  هب  رس  يا 

شاب هناتسآ  نیا  تمرح  رسک  دنب  رد 

تسین دعب  قوشعم  قشاع و  نایم  زگره 

شاب هنایم  رد  وگ  هلصاف  هار  هلاس  دس 

تسیکی دوخ  قشع  دشک  هنابز  مخزود  دس 

شاب هنابز  دس  دمآ  رس  رب  نابز  کی  وگ 

یشک یمن  شنامک  هک  تمتفگن  یشحو 

شاب هناشن  ار  الب  گندخ  ایب  الاح 

لزغ 238

شاب رادید  زا  ینغتسم  مدیامرف  یم  قشع 

شاب رای  یب  هگ  دنچ  يدوب ، رای  اب  هگ  دنچ 

نتسیز وا  یب  تسین  ناسآ  هک  دیوگ  یم  قوش 

شاب راوشد  وگ  تسین  یکاب  هک  دیوگ  یم  ربص 

ناتسب ریاط  يا  دهد  رب  يراوخ  لصو 
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تسرپ

شاب رازلگ  زا  ینغتسم  سفق ، یهاوخ  ناتسلگ 

متفایرد نم  هک  نیا  شقوذ  تسنیا و  رگا  لصو 

شاب راد  تنم  رجه  دزوسب  تنامرح  رگ ز 

شندیدان مغ  زا  یشحو  درک  مهاوخ  ربص 

شاب رادید  ترسح  زا  وگ  درم  مهاوخ  وچ  نم 

لزغ 239

شاب رود  وگ  دش  وچ  ناکدزن  دوبن ز  رگا  نت 

شاب روجهم  وگ  مزب  زا  اپ  تسا  لصو  رد  هدید 

رود مهنآ ز  ینک  یهام  ره  هب  ناک  یهاگن  رد 

شاب روظنم  هنوگ  تیانع  وگ  دشاب  لهس 

دسر یم  ار  ام  وت  مشچ  زا  فطل  هاگن  کی 

شاب روک  دنیب  هک  دناوتن  زین  نیاک  یسک  وگ 

شون هداب  تمکح  هب  نیا  تسا  قشع  ناتسمدب  مزب 

شاب رومخم  مه  تسم و  مه  دوش  سلجم  یقاس 

تساجک زا  توافت  ام  اب  نیک  رایغا و  اب  فطل 

شاب روتسد  کی  هب  یشاب  یم  عون  ره  همه  اب 

هدم ام  يانب  رد  رس  نیمه  یفطل  یب  لیس 

شاب رومعم  ای  هناریو  همه  ای  ام  �هناخ 

تسیکی نوچ  تغیت  شیپ  یشحو  راک  ام و  راک 

شاب روز  رپ  متس  يوزاب  محر و  یب  تلد  وگ 
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لزغ 240

شاب رایغا  تبحصمه  ورب  يدرک  ام  كرت 

شاب رای  یهاوخ  هک  ره  اب  یتسین  نوچ  ام  رای 

نکم ندروخ  یم  لیم  نابیقر  اب  ینسح  تسم 

شاب رایشه  تمتفگ  اهنآ  دننافیرح  دب 

دوبن شلصو  زا  يرادروخرب  چیه  ار  ام  هکنآ 

شاب رادروخرب  ریغ  وگ  وا  لصو  لاهن  زا 

تسود يور  زا  ربص  تسا  راوشد  هک  مناد  یم  هچ  رگ 

شاب راوشد  وگ  درک  مهاوخ  ربص  يزور  دنچ 

شندیدان مغ  رد  یشحو  درک  مهاوخ  ربص 

شاب رادید  ترسح  زا  وگ  درم  مهاوخ  هک  نم 

لزغ 241

شیوخ يوخ  زا  دنک  نوریب  یگناگیب  نیا  يزور 

شیوخ يوس  دناوخب  ارام  دوش  ام  يانشآ 

دنکفا زومآ  دب  راک  رد  هک  يزور  دسر  مه 

شیوخ يوربا  رب  تس  هدنکفا  زورماک  هرگ  نیا 

يانغتسا تسا  قشع  یماکان  مزال 
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نسح

شیوخ يوک  زا  مدناریم  رگ  هوکش  ياج  تسین 

نکف اپ  ریز  وت ،  كارتف  زاب  مدنسپ  نوچ 

شیوخ يوناز  ما  هدوسرف  وا  راب  زک  يرس  نیا 

دش هک  نادنچ  شرد  كاخ  رب  هرهچ  یشحو  دوس 

شیوخ يور  زا  لعفنم  مه  وا  هار  زا  لجخ  مه 

لزغ 242

شیوخ دوب  دوبان و  وت  هب  دزمان  میدرک 

شیوخ دوجو  کلم  �هراکچیه  میتشگ 

دوب زار  ياهرهگ  نیمک  رد  زامغ 

شیوخ دونش  تفگ و  رد  رب  میدز  یلفق 

وت لایخ  یقاب  يدومن و  مدوب و  نم 

شیوخ دومن  رب  مشکب  يا  هدرپ  هک  متفر 

راظتنا رد  مدرگ  هک  وت  زا  مهاوخ  هدعو  کی 

شیوخ دوز  رید و  ندمآ  رد  ییوت  مکاح 

ارم نک  عنم  رگن و  دوخ  هب  نم  مشچ  زا 

شیوخ دوجس  رد  يوشن  رگا  رایتخا  یب 

تست ياضر  ام  ضرغ  ورب ، رس  ناج و  وگ 

شیوخ دوس  میهاوخ و  وت  نایز  ام  هک  اشاح 

راز ناغف  نیو  اجک  رای  طاشن  مزب 

شیوخ دورس  نک  مغ  سلجم  ياون  یشحو 
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لزغ 243

شیوخ جالع  یب  لد  درد  هب  ما  هدنام  رد 

شیوخ جازم  كدوک  لد  یجازم  دب  و ز 

دوب هچ  ره  ناج و  لد و  تفای  هنازخ  رهم 

شیوخ جارخ  ناریو  هد  نیزا  زونه  دیوج 

مرب نورب  لد  �هلعشم  هب  رگم  ار  ناج 

شیوخ جاد  ياهبش  هریت و  ياهزور  نیز 

تسا تبسن  هچ  رس  زا  درذگب  هک  ار  داهرف 

شیوخ جات  كرت  وا  رب  تسا  لکشم  هکنآ  اب 

میشوخ ام  هک  روخ  يرگد  وگ  تارف  بذع 

شیوخ جاجا  خلت  هدید و  روش  بآ  اب 

یفطلت تحابص  عاتم  بحاص  يا 

شیوخ جایتحا  ترد  هب  يزجاع  هدرواک 

دنب هب  نابز  ار ،  نخس  تسین  جاور  یشحو 

شیوخ جاور  یب  نخس  زا  يوعد  دنچ  ات 

لزغ 244

شیوخ دنویپ  ره  هب  تقشع  زا  مراد  رگید  دنب 

شیوخ دنب  منالسگب  مه  زا  هک  مهاوخ  يا  هبذج 

هچ ششیوخ  هناگیب و  اب  تسا  راوخنوخ  قشع 
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راک

شیوخ دنزرف  زا  بوقعی  رگم  ینوخ  مک  دروخ 

لاح چیه  رد  مبلطم  کی  رب  تسین  نداتسیا 

شیوخ دنسرخان  عبط  لیم  هب  میآ  یمن  رب 

شابم ناتسد  یهت  لاح  زا  ینغتسم  نینچنیا 

شیوخ دنمتجاح  هب  نک  یهاگن  معنم  يا  رخآ 

بل هب  ناج  مکشخ  دهز  رامخ  زا  دمآ  یشحو 

شیوخ دنگوس  منکشب  ات  يا  هعرج  يالص  وک 

لزغ 245

شیوخ ماگ  میدرشف  ربص  ماقم  رد  ام 

شیوخ ماقم  زا  میهنن  فرط  نآ  ماگ  کی 

تسا سب  يا  هناد  ار  هلصوح  گنت  غرم  نیا 

شیوخ ماد  تسارآ  هچ  هناد  هب  ام  دایص 

درک هولج  هک  اج  ره  هب  نسح  هک  نیشن  غراف 

شیوخ ماع  فطل  دنکن  سکچیه  صوصخم 

شهر دس  هک  یماب  بل  رتوبک  دش  لد 

شیوخ ماب  هب  دنیشن  زاب  رود و  دنزاس 

تخاسن یسک  شمار  هک  تسیا  هدیمر  یشحو 

شیوخ مار  تخاس  ناوتن  ار  تشد  يوهآ 

لزغ 246

شیوخ ترشع  مزب  زور و  ره  وت و 
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شیوخ تنحم  جنک  اهبش و  نم و 

شوخ نیمز  يور  تنحم  اب  منم 

شیوخ تحار  وگ  نامسآ  راد  هگن 

مدیدن رس  رب  مدرم و  نارجه  ز 

شیوخ تبرت  گنس  ریغ  ار  یسک 

ام ندنار  يارب  تمحز  شکم 

شیوخ تمحز  ندرب  میهاوخ  ام  هک 

یشحو دیلان  وا  غیت  ریز  هب 

شیوخ تلجخ  زا  شیپ  هبرس  شداتف 

لزغ 247

شیک دادیب  نآ  شیپ  زا  درب  ار و  منوخ  تخیر 

شیپ ندرب ز  ناوت  ناسآ  یسکیب  نم  نوچ  نوخ 

قارف هودنا  راب  نم  تقاط  زا  شیب  تسه 

شیب راب  دس  ما  هتفگ  مرادن  تقاط  نیزا  شیب 

ناج هب  يدیجنر  تشذگب  لدز  متفگ  تکوان 

شیوخ فطل  زا  نارذگم  ییاطخ  متفگ  نم  ناج 

تمغ تسد  زا  هک  ملان  دوخ  درد  نیمادک  زا 

شیر هنیس  نوچ  نورد  تسا و  راکف  لد  نوچ  ما  هنیس 

مغ شین  یب  ناهج  رد  یشحو  تسین  ترشع  شون 

شین مخز  زا  لانم  يراد  رگا  شون  يوزرآ 

لزغ 248
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شراد نارک  رب  نادنسپان  نایم  زا  یهالا 

مدرم �هلیح  ماد  ز 
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شراد ناما  رد  نابیرف 

دیآ یم  هشوگ  ره  زا  ینیهاش  رپهش  يادص 

شراد نایشآ  میقم  مراد  یلفاغ  ورذت 

مدنسرخ يراد و  نارگ  رس  شوخ  شنم  اب  ایادخ 

شراد نارگرس  سک  همه  اب  سب ،  نم و  اب  اهنت  هن 

يراک افج  مدرم  اب  قشع  زا  سوه  درآ  دیدپ 

شراد نآرب  ادنوادخ  دشاب ،  نیا  رب  مهاوخ  یمن 

يوخ یشحو  يوج و  يرود  شیدنا و  نیک  شیک و  لفاغت 

شراد نانچنآ  هشیمه  برای  شوخ  تسیعضو  بجع 

یپرد اه  هنتف  شتسه  تسا و  نسح  لوا  نامز 

شراد نامز  رخآ  �هنتف  زا  ناما  رد  یهالا 

مهاوخ یم  زیمآ  دنپ  فرح  کی  تصرف  ایادخ 

شراد نابزمه  هشیمه  یشحو  اب  هک  میوگ  یمن 

لزغ 249

شکب مراز  ملئاق  دوخ  منتشک  قحتسم 

شکب مراکهنگ  نونکا  میتشک ،  یم  هنگ  یب 

ربب ار  منابز  لوا  شکب  یمحریب  غیت 

شکب مرایسب  نامرح  زا  سپ  رازایب و  سپ 

وت دیآ ز  یم  وفع  ات  نمز  دیآ  یم  مرج 

شکب مراب  نیا  تفر ،  دح  زا  تسیدح ،  ار  محر 

مرگنب تیور  هکنیا  نم  نتشک  نم  میشحو 
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شکب مرادید  يداش  زا  امنب و  دوخ  يور 

لزغ 250

شرورپ ناج  بل  نیریش و  دای  رب  نکهوک 

شرس رب  دمان  هشیت  زا  ریغ  داد و  نیریش  ناج 

وا يوس  رذگب  دوب  یناوختسا  تشم  هکنآ 

شرتسکاخ نفک  نارجه  شتآ  ینیبب ز  ات 

زیختسر زور  دنزیخ  شرد  كاخ  زا  هلمج 

شرد كاخ  رب  دندرم  مغ  نارامیب  هکسب 

تسم كرت  نآ  دور  یم  نامارخ  رجنخرب  تسد 

شرجنخ تسد و  هب  یقلخ  ترسح  مشچ  هدنام 

تفرن ییوم  رس  یشحو  رس  زا  تفلز  رکف 

شرغال مسج  وت  فلز  زا  تشگ  ییوم  هچ  رگ 

لزغ 251

شمنیب یم  افو  نیع  رد  دنچ  یناوج  اب 

شمنیب یم  انشآ  یبیرغ  عمج  اب  زاب 

طالتخا لیم  هک  اب  دراد  زورما  ات  زاب 

شمنیب یم  ادج  يزورید  نارای  زا  هکناز 

افص رد  يدوب  هنییآ  نوچ  هک  شراسخر  هام 

شمنیب یم  افص  یب  نم  اب  دیدرگ  افص  یب 

هر رد  مد  ره  هکنآ 
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ار شیوخ  مدنکف  یم  وا 

شمنیب یم  اجک  ره  نونکا  منادرگ  یم  هار 

تسج هلیح  نیدنچ  هب  یماد  زا  هک  یشحو  لد  غرم 

شمنیب یم  التبم  ییاج  زاب  ونرس  زا 

لزغ 252

شنداشگ نخس  هب  بل  ما  هوکش  نابز  تسب 

شنداد لصو  �هدعو  نتفگ و  باتع  رذع 

برطضم ناج  یپ  زا  بیرف  ناهج  ناهج  دوب 

شنداتسیا نتفر و  نتشذگ و  ندمآ و 

اوه زا  دناشف  هنتف  نیمز ، زا  دنامد  زان 

شنداهن نیمز  هب  اپ  ندرک و  مارخ  زرط 

سب يا و  هناهب  تسه  دشک ، شتبحم  بذج 

شنداتف نم  یپ  رد  نتشگ و  دنت  همهنیا 

نیزا دعب  هنامز  عضو  دوب  نینچ  رگا  یشحو 

شنداز رهد  ردام  زا  دیاب  هک  نآ  رب  ياو 

لزغ 253

شنتفر کباچ  دننیب و  ندز  نماد  نایم  رب 

شنماد دریگب  هگ  ان  يا  هداتفا  نم  وچ  ات 

تیفاع ياوه  رد  مدوب  لاب  غراف  غرم 

شنکفا دیص  �هزمغ  هگان  تساخرب  نیمک  زا 

امزآ نونجم  تسیریجنز  تخس  یلیل  قشع 
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شندرگ رد  دوب  يریجنز  هک  دناد  یسک  نیا 

زان هب  دنار  نوچ  هک  مهاوخ  وزرآ  ردق  هب  رس 

شنسوت ياپ  هب  مزیر  مدرگ و  رس  نآ  درگ 

تسیا هوشع  راظتنا  رد  وزرآرپ  رس  نیا 

شنت زا  زادنیب  نابنجب و  یمشچ  هشوگ 

کشر تشک  ار  ام  مادنا و  نآ  رب  نهاریپ  دوس 

شنهاریپ نماد  ام و  تسد  تمایق  ات 

بل کیدزن  ناج  رود و  زا  وا  ناریح  میشحو 

شنف رپ  مشچ  ندید ز  کی  فوقوم  نم  راک 

لزغ 254

صالخ نارجه  تنحم  درد و  مد ز  کی  متسین 

صالخ نامرد  یب  درد  نیز  مدزاس  ات  لجا  وک 

لجا يا  تسا  راک  تقو  نمرب ،  تسا  راوشد  راک 

صالخ ناسآ  ارم  ینادرگ  هک  دشاب  نک  یعس 

تشذگرس زا  بآ  هک  مهاوخ  یم  توبات  یتشک 

صالخ نافوت  نیزا  ار  دوخ  منک  یتشک  نآ  هب  ات 

شکب مراز  نیشنمه  يا  شردرب  ملان  دنچ 

صالخ ناغفا  زا  مدرگ  نم  رس ،  درد  زا  دهر  وک 

تسب
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تخر هناخمغ  نیزا  مرخ  لد  اب  یشحو 

صالخ نادنز  زا  دبای  ار  دوخ  هک  يراتفرگ  نوچ 

لزغ 255

طلغ مدرک ،  طلغ  وا  يافو  رب  مدرک  هیکت 

طلغ مدرک ، طلغ  وا  ياوه  رد  ناج  متخاب 

ثبع مدرک ،  ثبع  یلعف  وا  فرص  مدرک  رمع 

طلغ مدرک ،  طلغ  وا  يادف  ار  ناج  متخاس 

اطخ مدرک ،  اطخ  مدرک  التبم  شغاد  هب  لد 

طلغ مدرک ،  طلغ  وا  يارب  ار  دوخ  متخوس 

دب دوب  دب  شضراع  رهم  هب  متسب  لد  هکنیا 

طلغ مدرک ،  طلغ  وا  ياوه  رد  مداد  هک  ناج 

فیح فیح ،  شیاوهرد  مناج  تفر  یشحو  وچمه 

طلغ مدرک ،  طلغ  وا  يافج  اب  متفرگ  وخ 

لزغ 256

ظح هچ  ناج  زا  ارم  ناناج  رورپ  ناج  خر  یب 

ظح هچ  ناناج  خر  یب  دشاب  هک  یناج  نانچ  زا 

تفر هراپ  هم  نآ  وچ  یلاحشوخ  هچ  مرهش  زا  رگید 

ظح هچ  ناعنک  زا  رگید  فسوی  تفر  ناعنک  نوچ ز 

ارم دیآ  راک  هچ  ناج  وا  تمدخ  زا  دیماان 

ظح هچ  ناز  ددرگن  ناناج  تمدخ  فرص  هک  ناج 

نابغاب يا  ارم  یناوخ  یم  هچ  ناتسب  بناج 
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ظح هچ  ناتسب  رد  تسین  نوچ  نهریپلگ  نآ  نم  اب 

ناهج مهاوخ  یمن  یشحو  ارم  دمآ  گنت  هب  لد 

ظح هچ  نامرح  �هشوگ  رد  ارم  وا  یب  ناهج  زا 

لزغ 257

غیرد تسنادن  رای  افو  لها  تمیق 

غیرد تسنادن  رادافو  نارای  ردق 

سوسفا تشک  ارم  رادید  یمورحم  درد 

غیرد تسنادن  رامیب  نم  لاح  رای 

فیح نشلگ  نیرد  تشگ  یسخ  راخ و  ره  رای 

غیرد تسنادن  راسخر  لگ  نآ  تمیق 

تاهیه نارجه  يراوخ  اپ  تخادنا ز  مراز 

غیرد تسنادن  رای  ارم  لاح  مدرم و 

ار ام  يراوخ  هب  تشک  وج  هدبرع  نآ  یشحو 

غیرد تسنادن  راوخ  رگج  قاشع  ردق 

لزغ 258

غراف ناهج  ياغوغ  ملوغشم ز  وت  يادوس  هب 

غراف نادواج  لصو  نمیا ز  یمئاد  رجه  ز 

تسپ و دنلب و 
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دوخ رب  هتخاس  ناسکی  لصو  رجه و 

غراف نامسآ  نیمز و  زا  تملظ  رون و  يارو 

یشومارف بآ  رس  رب  رتفد  هتسش  ار  نخس 

غراف نابز  زا  اما  شوگ  رس  ات  ياپ  زا  لگ  وچ 

هدنکرپ ناکیپ و  ار  ریت  هدیرب ، هز  ار  نامک 

غراف نامکو  ریت  زا  هدرک  ار  دوخ  هدنکفا  رپس 

نوریب سفق  زا  ین  سفق  رد  ییاج  هن  یغرم  بجع 

غراف نایشآ  هاگزاورپ و  هناد و  ماد و  ز 

ییاج بجعلب  سب  نتسیز  زا  ندرم و  زا  نورب 

غراف ناج  مسج و  گنن  ندوب ز  ناوت  یم  اجنآ  هک 

یشحو یک  هبات  یمان  هب  يدنسرخ  دنب و  یلکش  هب 

غراف ناشن  مان و  زا  مدرگ  مدرون  رد  ات  ایب 

لزغ 259

فیح كانشتآ ، يور  اب  دش  ریغ  مزب  عمش 

فیح كاخرب ، ار  شیوخ  يوربآ  رخآ  تخیر 

غیرد ییور ،  هر و  یب  ره  اب  تسشنب  وربور 

فیح كاب ، یب  ره  عمج  رد  اج  هناکاب  یب  درک 

ملظ لهاان ، ره  هب  وا  طالتخا  دشاب  ملظ 

فیح كاپان ،  �هدید  ور  نانچ  رب  دشاب  فیح 

طلغ زک  نآ ،  یتسین  مغ ،  زا  مناج  دیآ  رب  رگ 

فیح كانمغ  نآ  زک  يزور  درذگب  تنابز  رب 
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دیص وچ  يدنبیمن  ار  یشحو  كارتف  مخ  رد 

فیح كارتف  �هقلح  ناز  تدیآ  یم  اییوگ 

لزغ 260

قشع يادگ  ملاع  همه  زا  تسا  ینغتسم 

قشع يارستلود  رد  ییادگ  ام و 

ماود رب  دنداهن  قشع  ساسا  قشع و 

قشع يانب  ددرگن  ریذپ  للخ  ینعی 

دنا هدرک  عضو  اقب  بآ  مان  هک  اهنآ 

قشع ياقب  ماود و  يا ز  هتکن  دنتفگ 

میس هایس  گنس  نک و  رز  هریت  كاخ  وگ 

قشع يایمیک  زا  یهگآ  تفای  هک  سکنآ 

شیوخ دوجو  شتآ  رد  درک  وحم  هناورپ 

قشع ياهتنا  دوب  داحتا  هک  ینعی 

هوک هب  درب  ارنآ  يداو و  هب  دشک  ارنیا 

قشع ياضتقا  دوب  هچ  ات  تس  یسب  اهنیز 

زا هر  هلاس  رازه  یشحو 
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رای يوس  رای 

قشع ياپ  هب  نکیلو  تسین  شیب  ماگ  کی 

لزغ 261

گندخ هزمغ  زا  نزم  بیرف و  هدنخ  زا  هدم 

گنج هن  تسا و  حلص  هن  دعب  نم  وت  هب  ار  ام  هک  ور 

نکفم سپ  نز  هدهیب  دوخ  كوان  وگ  هزمغ 

گنس نهآ و  زا  متخاس  رگد  ناج  لد و  هک 

دنامن هک  متفر  وت  يوک  زا  رگا  سب  نیا  مرذع 

گنن هب  تخاس  شلدب  مناوت  هک  یکین  مان 

دروخن انعر  لگ  بیرف  هک  هب  نآ  لبلب 

گنر ود  نارای  يرادافو  تسیزور  ود  هک 

درک نآ  یشحو  هنییآ  هب  هن  ترسح  هآ 

گنز وت  يوربا  لقیص  زا  شندرب  ناوت  هک 

لزغ 262

لاصو زور  ردق  سرپ  نمز  وت 

لالز بآ  تسیچ  هک  دناد  هنشت 

هاگان سفق  زا  نتسج  نآ  قوذ 

لاب غراف  غرم  هن  مسانش  نم 

نارجه نآ  رهب  درم  ناوت  یم 

لابند زا  دشاب  وت  لاصو  شک 

وت تمدخ  هب  منم  نیا  منم ، نیا 
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لاوحا مشوخ  يا  لاح و  مشوخ  يا 

نم ربارب  ییوت  نیا  ییوت ، نیا 

لابقا مشوخ  يا  تخب و  مشوخ  يا 

تسه همه  یلدشوخ  بابسا  یشحو 

لامالام ماج  ود  اغیرد  يا 

لزغ 263

منک یم  ملکت  نیریش  نآ  زا  رود  مسبت  یک 

منک یم  مسبت  يرادنپ  هک  نیا  تسا  دنخ  رهز 

لاصو زور  مدش  مگ  يداش  کشا  نایم  رد 

منک یم  مگ  ار  شیوخ  مدید  هک  يزور  نینچنیا 

دنهرمه نتشک  هب  ات  مدرم  هراوآ  نم  اب 

منک یم  مدرم  هب  یهار  یب  هچ  مناد  یمن  نم 

دیود مهاوخ  نورب  نخلگ  زا  رتسکاخرپ  هرهچ 

منک یم  ملظت  نم  ات  نکهوک  دهاوخ  هچ  ره 

دهز هب  دهاز  دباع و  دراد  بارحم  رب  هیکت 

منک یم  مخ  رب  هیکت  نم  مشک  يدرد  یشحو 

لزغ 264

مه هنامز  دنب  ز   ، وت زا  تسر  زاب  لد 

مه هناخ  دنب  رد  دنب و  تسکش  مه  رد 

دنام تسرد  قروز  هطرش و  داب  تساخرب 

مه هنارک  مدید  متسر و  زیخ  جوم  زا 
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هویش دغج  غرم  نآ 
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دیرپ یم  وت  يوس  هک 

مه هنایشآ  متخوسب و  شرپ  لاب و 

هدب نم  داد  مود  وت  یپ  زا  رگید  رگ 

مه هنایزات  نزب  دنمس و  نک  زیمهم 

وا شیپ  هک  يریمن  گنن  هب  ارچ  یشحو 

مه هناتسآ  گس  ز  يرتمک ،  ریغ  زا 

لزغ 265

منیشنب ترسح  �هناخمغ  هب  دنچ  ات 

منیشنب ترشع  هب  رای  اب  هک  تستقو 

دح زا  دور  یم  وا  هر  رد  میتقاط  یب 

منیشنب تقاط  �هشوگ  رد  هک  ربص  وک 

مدینک دنب  وا  یپ  زا  مور  دنچ  ات 

منیشنب تغارف  هب  ینامز  هک  دشاب 

ییاجک تخوس  تفص  عمش  ارم  وت  غاد 

منیشنب تمادن  کشا  اب  هک  راذگم 

مغ هر  هب  یشحو  وچ  دنچ  مدش  لاماپ 

منیشنب تلذم  كاخ  رب  وت  تسد  زا 

لزغ 266

ما هدرک  يراک  هک  ششوک  نماد  لد  يا  نزرب 

ما هدرک  يراذگهر  درگ  هزره  ار  دوخ  زاب 

يا هچوک  ضرع  لوط و  راد  زار  میاپ  هتشگ 
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ما هدرک  يراظتنا  هار  سوساج  ار  مشچ 

تفکش دهاوخ  ملگ  اما  دوخ  ناهنپ ز  منک  یم 

ما هدرک  يراخ  راخ  كدنا  مهف  دوخ  لد  زک 

شیب درد  نیز  ما  هدینادرگ  هنامیپ  رد  بآ 

ما هدرک  يراوگشوخ  بارش  دوخ  يوبس  رد 

دوب هشیش  ردنا  هک  يدرد  نآ  هنیشیپ  ایقاس 

ما هدرک  يرامخ  عفد  نم  هک  هد  ار  نارگید 

زار ياشفا  رد  قوش  يولغ  دیامرف  هچ  ات 

ما هدرک  يرارق  الاح  دوخ  هب  نآ  فالخرب 

دینش دهاوخ  یسب  مغ  دورس  نیز  نم  زا  یشحو 

ما هدرک  يراهب  مرخ  لبلب  ار  دوخ  هکناز 

لزغ 267

میدیشک بان  یم  وچ  يداد  وت  هک  نوخ  ره 

میدیشک بالج  تبغر  دس  هب  وت  رهز 

تسقیقد لاکشا  همه  تبحم  باب  نیا 

میدیشک باب  نیا  رد  رایسب  تمحز  ام 

تفات هم  وترپ  یسک  ماب  فرط  زا  شود 

میدیشک باتهم  هب  تخر  بش  تملظ  زا 

تخیر ام  �هتوب  رد  هتخادگب  نهآ  رگ 

میدیشک بآ  نوچ  بل و  اپارس  میتشگ 

ولهپ هت  رد  وا  زا  دوب  کسخ  دنچ  ره 
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تنحم وا  زا  رتسب  رد 
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میدیشک باجنس 

شیوشت همهنیا  اب  هک  وت  یباوخ  هب  هدید  يا 

میدیشک باوخ  نارگ  تخب  نیا  تلفغ  زا 

نمشد �هنامیپ  هب  دندنسپن  یشحو 

میدیشک بابحا  فک  زا  ام  هک  رهز  نآ 

لزغ 268

ماوت هاگ  هولج  شارف  هک  تساجک  رحس 

ماوت هار  ناب  هدید  هر  رس  رب  هتسشن 

نم هک  قلخ  دننم  تخب  وچ  هتفخ  زونه 

ماوت هام  وچ  خر  قوش  هدیود ز  نورب 

زونه تسین  حبص  هک  مصیرح  يادگ  نآ  نم 

ماوت هاگن  هزویرد  هب  هداتسیا  هک 

نمو يراوخ  هب  يا  هدنار  بش  لوا  وت  ارم 

ماوت هاوخ  رذع  زاب و  ما  هدمآ  دوخ  رحس 

رذع هب  هداتسیا  هک  نک  یشک  هانگ  یب  وت 

ماوت هانگ  لیاح  ازج  ضرع  زور  هب 

یبلط یم  هاوگ  یشحو  نتشک  هب  رگا 

ماوت هاوگ  نم  هک  یهاوگ  هب  بلط  ارم 

لزغ 269

میدیشک میدیشک  ياپ  يرد  نوچ ز  ام 

میدیرب میدیرب ،  هک  سک  ره  دیما ز 
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دنیشن تساخرب  وچ  هک  رتوبک  تسین  لد 

میدیرپ میدیرپ ،  هک  یماب  �هشوگ  زا 

دوب طلغ  زاغآ  زا  دوخ  دیص  نداد  مر 

میدیمر میدیمر ،  يدنامر و  هک  الاح 

تسا دلخ  �هضور  مرا  غاب  هک  وت  يوک 

میدیدن میدیدن ، میدید  هک  راگنا 

نشلگ لگ و  يالص  تسا و  راهب  غاب  دس 

میدیچن میدیچن ،  غاب  کی  �هویم  رگ 

لفاغ وت  مییاعد و  غیت  مدق  هب  اترس 

میدیسر میدیسر ، شاب  مد  فقاو  ناه 

اهنخس مسق  نیا  يرود و  ببس  یشحو 

میدینش میدینشن ،  مه  ام  هک  تسین  نآ 

لزغ 270

میا هدرم  غارچ  ام  درادن  وترپ  ام  قشع 

میا هدرسفا  ام  هک  رگید  �هماگنه  نک  مرگ 

دنمدوس یشابن  ار  ام  يوش  مهرم  همه  رگ 

میا هدرزآ  سب  میراد و  یگدرزآ  رپ  وت  زک 

تخل تخل  دشابن  دوخ  نوچ  رگج  نیا  تسا  تخل  تخل 

میا هدرشفا  رگج  رب  ترسح  نادند  رگم  هک 

ام ياهیزاس  گنرین  واب  دریگ  یمن  رد 

میا هدروآ  نورب  شتآ  زا  بآ  نوسفا  هچ ز  رگ 
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هدیدان دوخ  هب  دناوخ  رگا  تمشچ  نآ  یشحو 
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نک

میا هدروخ  رگید  راب  دس  ام  هکنیا  تسا  بیرف  ناک 

لزغ 271

مدرک یم  ماکدوخ  نآ  ریخست  رد  هک  ششوک  نیا  نم 

مدرک یم  مار  ار  وا  دوب  یلازغ  یشحو  رگا 

دش یم  کلم  فرص  نم  تاقوا  رگا  تدم  نیرد 

مدرک یم  ماج  رد  یم  شیع  هاگمزب  رد  واب 

دصقم زا  مرود  ور  ناز  تسین  ییاهتنم  ار  مهر 

مدرک یم  ماگ  کی  شنم  ینایاپ  تشاد  یم  رگا 

مغرم نامه  نم  زجاع  هداتفا  سفق  نیا  جنک  هب 

مدرک یم  ماد  ناگتسب  صالخ  میلعت  هک 

عقوم یب  زان  نیا  دوب  هتفر  رگید  ربص  كدنا  هب 

مدرک یم  ماگنه  یب  حلص  نیا  ارچ  مدرک  طلغ 

اروا تفگ  هک  مدرم  یگدنمرش  زک  درک  یمایپ 

مدرک یم  ماجرفان  تخب  زک  يا  هنوگ  تیاکش 

یشحو نیا  رای  شیپ  هدوب  یمان  زیمآ  گنن  هچ 

مدرک یم  مان  گس  رگا  ار  دوخ  نیزا  دوب  هب  یسب 

لزغ 272

میتسین نامرح  غاد  اب  تیرود  زا  میتسین 

میتسین نامیشپ  ام  نکیل  تسا  نامیشپ  لد 

هتخیمآ ناج  هب  قشع  دور  یم  لد  زا  هچ  رگ 
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میتسین نایرگ  بعص  عادو  نیا  دوجو  اب 

میا هدوسآ  جالع  زا  ام  وش  هنهک  تحارج  وگ 

میتسین نامرد  رکف  رد  شکب  ار  ام  وگ  درد 

تفر دوب و  تبحم  نآ  درک  یم  راوخ  ارام  هچنآ 

میتسین نآ  ام  هک  ارام  نیبم  نآ  مشچ  هب  وگ 

تسین قشع  فیرح  کنیا  میتخادنا  رپس  ام 

میتسین نادیم  درم  ام  نزب  نتشگرب  لبط 

تسین طحق  یشحو  میرآ  تسد  هب  رگید  فسوی 

میتسین ناشاک  رهش  ینعی  رصمرد  رگم  ام 

لزغ 273

مشیوخ تنم  شکم ز  یفطلرس  رب  هکنآ  هب 

مشیوخ تبحم  �هدنب  دوخ و  يافو  گس 

تنم هچ  فطل  تسا  هتسیاش  تمدخ  يازس 

مشیوخ تمدخ  رازگقح  لجخ و  متمدخ  ز 

تقاط مرادربص و  شاداپ  هب  وت  تیانع 

مشیوخ تقاطریخ  رکذ  دوخ و  ربص  رکش  هب 

هتشرف دمر ز  یم  هک  یلازغ  يوخ  گنلپ 

مشیوخ تردق  دیص  مار  شمتخاس  هنوگچ 

ندیسر ماک  هب  نتفر و  نورد  ریش  ماک  هب 

ارای هرهز و  تسارک 
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مشیوخ تأرج  مالغ 

ناشورف نسح  طاسب  زا  تما  هدیزگ  شوخ  هچ 

مشیوخ تریصب  قشاع  نم  هک  وت  قشاع  هن 

میآرد ریلد  نینچ  یشحو  وچ  هک  دسر  ارم 

مشیوخ تیامح  �هیاس  رد  وت  فطل  هدناوخ  هک 

لزغ 274

منک ییابیکش  كرت  نم  هک  رگید  نآ  تقو  دش 

منک ییاوسر  داینب  مهن  وس  کی  ار  سومان 

دوخ زار  دشوپن  نم  زک  افو  رد  مشوکب  يدنچ 

منک ییامیپ  هداب  مه  موش  سلجم  مرحم  مه 

هلسلس رد  افو  ياپ  مغ  دنب  رد  میهاوخ  رگ 

منک ییاسرف  ریجنز  نوخ  كاخ و  نایم  مدرک 

تمرآ ناج  تولخ  رد  یبش  ره  نم  هتفخ و  وت 

منک ییاشامت  ار  دوخ  مهد  ینابهگن  ار  لد 

یلو دشاب  نینچنیا  تفگ  نکم  ییار  دوخ  هک  متفگ 

منک ییار  دوخ  كرت  رگ  دوش  ادیش  اجک  یشحو 

لزغ 275

مشاب وت  ناتسب  ییاشامت  هک  سب  نیا 

مشاب وت  ناتسلگ  راوید  رس  غرم 

لصو �هدئام  زا  ما  هرهب  نیمه  تسیفاک 

مشاب وت  ناوخ  رس  نار  سگم  رود  زک 
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نیز دوش  وت  شخر  وچ  هک  سب  نم  بصنم  نیا 

مشاب وت  نالوج  �هصرع  شک  بوراج 

مدوجو ياپارس  تسد  دوش  هک  مهاوخ 

مشاب وت  نارکی  يریگ  نانع  لغش  رد 

تخب مدهد  هر  رگا  فسوی  هگمزب  رد 

مشاب وت  نادنز  �هشوگ  يوزرآرد 

درآ بل  هب  ناج  دب  علاط  میگنشت  رد 

مشاب وت  ناویح  �همشچ  رس  هب  دوخ  رگ 

نسح نمچ  يارس  همغن  میشحو و  نم 

مشاب وت  ناوخلزغ  غرم  رگا  مروذعم 

لزغ 276

مزاس شراوس  شخر و  مشک  هک  وک  نآ  تخب 

مزاس شراد  هیشاغ  ناج  شک و  تبینج  لد 

سیفن ياهناج  رهوج  زا  رپ  هنیس  نیا  مهاوخ 

مزاس شراثن  هدرک  افو  ناماد  هب  هک 

رگا هک  نیب  رثا  ضیف  رگن  مرگ  سفن 

مزاس شراهب  کشر  نازخ  هب  مرامگب 

وت اب  ناکاپ  تمه  يا  وت  هاوخدب  تسیک 

مزاس شراک  وت  رهب  رحس  هآ  کی  هب  هک 

نارگد وگ  ماوت  نسح  نمچ  نابغاب 

نم هک  دننیچن  لگ 
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مزاس شراخ  سخ و  اب 

دور هک  اج  ره  هب  تسزیزع  هک  لد  نیا  یشحو 

مزاس شراوخ  ییوک و  رس  هب  مرآ  شدنچ 

لزغ 277

مهاگن مین  هب  یتخاونن  هک  تفر  هتفه  ود 

مهانگ يرذگب ز  هک  دماین  تقو  زونه 

يزاونب رگا  نسح  دهاکن ز  هک  يا  همشرک 

مهام هب  هام  هاگن  هاگ و  هب  هاگ  فطل  هب 

اجیب همه  دش  مشخ  هنوگ  دس  وت  ام و  نایم 

مه ارت  دننک و  یم  بیع  ارم  هک  نکم  نینچ 

مزوسب مادک  مهد  نافوت  هب  کلم  مادک 

مهآ �هلعش  کشا و  لیس  مدق  هب  ات  قرف  هک 

اپارس هتشگ  شوگ  مشچ و  تهر  هب  ما  هداتف 

مهار هب  مشچ  اپ و  زاوآ  هب  شوگ  هک  ایب 

يزیرگ وچ  ینم  نوچ  تدننک ز  بیع  هک  نکم 

مهاوخ وت  يارب  زا  دیواج  یمانکین  هک 

رخآو لوا  متسر  لصو  نمچ  زا  یشحو  وچ 

مهایگ درک  درز  رجه ،  �هیداب  مومس 

لزغ 278

متفا رای  مشچ  زا  نم  هک  يزور  نآ  برای  ادابم 

متفا رابتعا  مشچ  متفا ز  رای  مشچ  زا  رگ  هک 
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مسرت یم  يزیر و  یم  ماج  رد  رپ  فطل  بارش 

متفا رامخ  رد  نم  هداب و  نیا  دوش  رخآ  دوز  هک 

مد شتآ  قشع  يا  كانشیدنا  مور  یم  سلجم  هب 

متفا رای  عبط  لوبق  ات  ینوسف  نم  رب  مدب 

مدرک اه  هدنخ  شوخ  ناهج  عضو  رب  قشع  نمی  ز 

متفا راگزور  تسد  هب  يزور  رگا  هللاذاعم 

هداتفا تهار  نایم  مراد  ردقنآ  ملظت 

متفا رانک  کی  رب  نم  هک  يراد  هگن  ینادنچ  هک 

مسرت یم  قشع و  زا  دنلب  مراد  یتیفیک  بجع 

متفا راد  ياپ  رد  میوگ و  یفرح  روصنم  نوچ  هک 

یشحو نآ  تقو  دش  دمآ و  يراوس  زور  رگد 

متفا راظتنا  هار  هب  نم  ارحص  هب  دزات  وا  هک 

لزغ 279

میدق دنویپ  رس  رب  ونرس  زا  مدمآ 

میدق دنب  نآ  هنهک و  هلسلس  نآ  دش  ون 

رس هب  نم  مدمآ 
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زین وت  هک  هب  دوخ  �هیرگ 

میدق دنخرکش  ییآ و  دوخ  زان  رس  رب 

تسیقاب تمایق  زور  ات  هک  وت  يافو  هب 

میدق دنگوس  دوخ و  رارق  هب  نیرید  دهع 

داتفا یماخ  هب  تشاد  رمث  ود  کی  وت  لخن 

میدق دنمورب  لخن  نآ  ندرورپ  نم و 

داب يا  میدوب  هک  میشوگ  هب  هقلح  نآ  رهب 

میدق دنوادخ  هب  ام  یگدنب  ناسرب 

زار مرحم  کیو  هتسب  رد  مهاوخ و  یتولخ 

میدق دنچ  يا  هلگ  زار و  رس  میاشگ  هک 

ون دنیآ ز  هک  درک  ون  هلسلس  نآ  یشحو 

میدق دنپ  رس  هب  یمیدق  نایوگدنپ 

لزغ 280

منکن رت  رضخ  بآ  زا  بل  هک  مناوت  یم 

منکن رثوک  هب  مشچ  یگنشت و  زا  مر  یم 

دنک بوقعی  یناث  مرگا  فسوی  قوش 

منکن رونم  هدید  وا  زک  بات  نآ  مراد 

دیص ترسح  رگا  هک  مزاب  هلصوح  يوق  نآ 

منکن رتوبک  لیم  مدنز  ناج  رد  گنچ 

سگم قوذ  ینشاچ  اب  هک  ربص  نآ  مراد 

منکن رکش  هب  تسد  رکش  گنت  بل  رب 
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دلخ نزاخ  يا  مخر  رب  اشگب  تنج  رد 

منکن رطعم  وت  غاب  لگ  زا  غامد  هک 

دهد هارکا  هب  روح  مرگا  رون  �هلح 

منکن رب  رد  مناتسن و  مزادنا و  ششیپ 

يراد نم  زا  يراد و  ییگدرزآ  یشحو 

منکن رگید  هک  دوب  طلغ  هک  مدرک  هچ  نم 

لزغ 281

میتشاذگ ناتسلگ  نابساپ  هب  لگ  ام 

میتشاذگ ناتسب  �هدنرورپ  هب  ناتسب 

یتنم يوب  نآ  ندوشگ  زا  دیآ  یم 

میتشاذگ ناوضر  هب  دلخ  غاب  هتسب  رد 

ادخان تشاد  يا  هقیاضم  ام  راک  رد 

میتشاذگ نافوت  هب  تخر  جوم و  هب  یتشک 

نمرها هب  ارادم  میتفاین  دوخ  رد 

میتشاذگ نامیلس  طاسب  ندیسوب 

مرح هر  مزع  هب  هدید  اپ ز  میدرک 

میتشاذگ نالیغم  راخ  دوب  هتسب  هر 

دیشک قتت  ناویح  �همشچ  شیپ  هب  تملظ 

میتشاذگ ناویح  همشچ  قوذ  میتفر و 

قشع دنمک  زا  زیرگ  ياپ  تشادن  یشحو 

میتشاذگ نامرح  �هناخ  دنب  هب  ار  وا 
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لزغ 282

نامیپ وچ  ام 
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مینکشن رگید  میتسب  یسک  اب 

مینکشن رغاس  میدروخ  نوچ  تسرهز  همه  رگ 

تسا رهوگ  رهوگ  تستوقای و  توقای  ام  شیپ 

مینکشن رهوگ  ردق  ینعی  تسنیا  ام  بأد 

دنا هتسب  یخرن  رازاب  نیا  رد  ار  یعاتم  ره 

مینکشن رکش  خرن  ام  دش  رایسب  رگا  دنق 

ار سوواط  ام  مینیب  رنه  ناشوپ  بیع 

مینکشن رپ  شزگره  اما  میناشوپ  ياپ 

دنرگید یهورگ  اهنآ  میا  هن  نکفا  تخرد  ام 

مینکشن رب  یب  خاش  کی  ربت ، دس  دوجو  اب 

لد میرازاین  ادوس  نیا  رد  ار  یشحو  هک  هب 

مینکشن رتشن  كون  تحارج  رد  شنیا  زا  شیب 

لزغ 283

مورن شیوس  هک  ربص  نینچ  هدید  تحلصم 

مورن شیوک  رس  رب  شهر  هب  منیشنن 

بات وک  اغیرد  کیل  یتحلصم  شوخ  تسه 

مورن شیور  �هراظن  هب  زورما  کی  هک 

تسه منابنج  هلسلس  یکی  مان  وزرآ 

مورن شیوم  يریگ  نکش  هب  نم  دوخ  هب  دوخ 

قوش تأرج  نیا  هب  مشچ و  نآ  دنز  یم  الص  دس 

مورن شیوخ  �هشیدنا  لصو ز  رد  رب 
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لد هب  دنیآ  رد  هک  ینوسف  دناوخ  ناوت  رگ 

مورن شیوج  هدبرع  لد  شیپ  زا  زگره 

تسا هدروآ  مزب  هب  صاخ  یم  ام ز  یقاس 

مورن شیوبس  تسد  زا  هک  مولعم  تسین 

رخآ رگ  بجع  داتفا  دب  قشع  نیا  یشحو 

مورن شیوکن  راسخر  ترسح  رس  رد 

لزغ 284

میدیرخ زاب  تمغ  ار ز  دوخ  هتخورفن 

میدیرد میدادن  هک  یمالغ  طخ  نآ 

تمالم راخ  زجب  میرادن  تسد  رد 

میدیچن لصو  نمچ  زک  لگ  نماد  ناز 

لد يا  شکزاب  نانع  تسیهار  هن  هار  نیا 

میدیشک هچ  لزنم  هس  ود  کی  نیرد  هک  يدید 

هدیدن دیص  ور  هزره  گس  دننام 

میدیود دوهیب  هچ  میدیود و  هدوهیب 

هار زا  يور  یم  سک  همه  بیرف  هب  یشحو 

میدیدن وت  نوچ  یلد  هداس  ام  هک  راذگب 

لزغ 285

مدرگ رس  درگ  رب  یمد  شقوش  هر  زک  مهاوخ  وچ 

مدرگرب مرش  زا  زاب  راب و  دس  مور  شکیدزن  هب 

ار زور  دب  نم 
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دشاب اجک  زا  رادیب  تخب  نآ 

مدرگ رحس  ات  نانابساپ  نوچ  یبش  شیوک  رد  هک 

یمخز ره  قوش  شرجنخ و ز  زا  تشگ  هراپ  دس  ملد 

مدرگ ربخیب  دوخ  زا  راب و  دس  یمد  میآ  شیوخ  هب 

نم هاگ  هلبق  دشاب  وت  يوک  �هبعک  زج  رگا 

مدرگ رد  كاخ  نآ  �هدجس  زا  دیماان  یهالا 

هناورپ وچمه  مبیصن  یب  تبحم  زوس  زا  هن 

مدرگ رگد  عمش  رس  درگ  نمجنا  ره  رد  هک 

دشاب مغ  هچ  ار  وا  رحس  ات  اهبش  شیع  مزب  هب 

مدرگ رحس  ات  بش  نانک  يراز  شرد  درگ  رب  هک 

یشحو ما  هدرک  وخ  وا  دادیب  رجنخ  مخز  هب 

مدرگ رگدادیب  نآ  زا  رود  مد  کی  هک  مهاوخ  یمن 

لزغ 286

مدرک یم  هچ  يدرک  افو  رگ  تبحم  زاغآ  رد 

مدرک یم  هچ  يدرک  افج  داینب  هدرب  نم  لد 

انغتسا غیت  زا  تشک  هدرک  ان  التبم  مزونه 

مدرک یم  هچ  يدرک  التبم  یفطل  هب  رگ  ار  ملد 

نم زوس  هناگیب  ربلد  شک  انشآ  راگن 

مدرک یم  هچ  يدرک  انشآ  رگ  نتشیوخ  اب  ارم 

هلادمحب هم  نآ  درکن  يدرک  افج  روج و  زجب 

مدرک یم  هچ  يدرک  اهراک  نیا  افو  زا  دعب  رگا 
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یشحو وج  دادیب  نآ  يوخ  زا  دوز  هاگآ  مدش 

مدرک یم  هچ  يدرک  الب  خوش  نآ  هب  وخ  رگ  ملد 

لزغ 287

موش تا  هدنب  یهشداپ  وت  نوچ  هک  دراد 

موش تا  هدنبیرف  طالتخا  نابرق 

تا هدنخ  تسا  مالغ  رازه  �هناعیب 

موش تا  هدنخ  رپ  بل  �هدنب  راب  دس 

فطل نامک  رد  ینکف  هگن  کی  هب  سک  دس 

موش تا  هدنکارپ  هاگن  ییادیش 

توترپ ماگ  دس  یپ  زا  دزوس  هناورپ 

موش تا  هدنبات  ضراع  عمش  مرگرس 

تعلاط هب  دمآ  رب  هکنیا  تسیرتخا  شوخ 

موش تا  هدنبات  رتخا  مالغ  یشحو 

لزغ 288

متفر هناوید  يرپ  نآ  يوک  ز 

متفر هنادنمدرخ  مدرک  وکن 

قشع هناسفا  نم  ونشب ز  ایب 

متفر هناسفا  رس  رب  رگید  هک 

لقع یهز  دهاز  دنک  رواب  نم  ز 

هناخیم زو  هب  وت  مدرک  هک 
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متفر

ییانشآ يوک  مدرک ز  رفس 

متفر هناگیب  لد  نید و  ربص و  ز 

یشحو داد  یقاس  هکنیا  دوب  یم  هچ 

متفر هنامیپ  کی  هب  دوخ  زا  نم  هک 

لزغ 289

مدومزآ رایغا  هب  هم  نآ  تسشوخ 

مدومزآ رایسب  تسین  شوخ  نم  هب 

وت �هدعو  بیرف  مدروخ  نامه 

مدومزآ راب  دس  هکنآ  اب  ارت 

دیاین يراکمتس  متفگ  وت  ز 

مدومزآ راکمتس  يا  زین  ارت 

تسین نم  راک  يروبص  يروجهم  هب 

مدومزآ راک  نیا  رد  ار  دوخ  یسب 

رایغا رت ز  نمشد  تسا  رای  نم  هب 

مدومزآ رای  مه  رایغا و  مه  هک 

مشیپ دوب  رتهب  رمع  زک  یسک 

مدومزآ رادافو  مه  وا  دوبن 

یشحو رجه  درد  هب  تبسن  لجا 

مدومزآ راوشد ،  دوب  نادنچ  هن 

لزغ 290

www.Ghaemiyeh.comلزغ 289 ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 261 

http://www.ghaemiyeh.com


مراد نم  هک  یناماد  هدید  نوخ  هب  دش  رت  نآ  زا 

مراد نم  هک  یناناج  تسا  رای  نانمادرت  اب  هک 

نم طالتخا  ناشیرپ  دنام  نینچ  نم  اب  رگا 

مراد نم  هک  یناشیرپ  لاح  دوش  رتدب  نیزا 

ار دوخ  �هنیس  شارخ  مشوپ  یم  هچ  رگ  مدرم  ز 

مراد نم  هک  ینابیرگ  كاچ  زا  تسادیپ  یلو 

نک مناج  دصق  وگ  لجا  نارجه  مغ  یک  ات  مشک 

مراد نم  هک  یناج  رس  درد  نیدنچ  هب  دزرا  یمن 

یشحو تا  هناخمغ  دش  هچ  زا  ناریو  هک  نم  زا  سرپم 

مراد نم  هک  ینایرگ  مشچ  نیا  دنک  ناریو  ناهج 

لزغ 291

مه نم  قشع  نایاپ  دش  وا  نسح  ماجنا 

مه نمچ  دش  گرب  یب  لبلب  ياون  نآ  تفر 

عیاض هناخ  جنک  رد  یلامج  نانچنآ  درک 

مه نتشیوخ  نسح  رب  درک  متس  نم  قشع  رب 

تشاذگن مرگ  هماگنه  شرورغ  یتسمدب 

مه نمجنا  دز  مه  رب  تبحص  درک  هدرسفا 

دراد هک  وشم  لفاغ  یبوخ  ماج  تسم  وگ 

مه نکش  حدق  گنس  نک  رپ  هشیش  تسد  نیا 

نیریش مینک  دوخ  رب  ار  ثبع  ندنک  ناج 

مه نکهوک  هدوهیب  دنک  یم  هوک  دنچکی 
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نامرح تخرد  راب  تسخلت  ثیدح  یشحو 

نخس رتخلت  نیز  ناماک  خلت  دنیوگ 
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مه

لزغ 292

مریسا غرم  یکی  لصو  نمچ  زا  رود 

مریمب ماد  رد  لفاغ و  يوش  هک  مسرت 

بیاغ وت  فطل  رظنزا  موش  هک  مهاوخ 

مریقح رایسب  مدرد و  رپ  هک  دنچ  ره 

دیآ رتشیب  نیزا  یشومارف  بآ  رگ 

مریمض حول  نآ  زا  دیوش  ورف  هک  مسرت 

یشحو هک  تساخرب  نت و  عادو  درک  ناج 

مریم بکوم  مدق  رد  نم  هک  وت  نیشنب 

لزغ 293

مدرکن دای  یهگ  وت  يوخ  يدنت  زا 

مدرکن دایرف  مدیلانن و  درد  زک 

یئادج هودنا  هک ز  مدیسر ، هک  شیپ 

مدرکن داینب  وت  فرح  متسیرگن و 

زگره وت  مدید ز  هک  دادیب  همهنیا  اب 

مدرکن دادیب  هلان ز  مدزن  يداد 

تروج هک ز  نآ  مسک ، هچ  نیا ،  تسا  سک  هچ  یتفگ 

مدرکن داشان  لد  زا  هآ  مداد و  ناج 

متسشنن اپ  زا  هک  دیص  نآ  منم  یشحو 

مدرکن دایص  كوان  فده  ناج  ات 
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لزغ 294

مناج تسدمآ  بل  هب  یناوتان  لامک  ز 

مناوتان راز و  هچ  هک  دیوگ  هک  نم  بیبط  هب 

تیوک هب  ناوتان  نت  مدنکف  نیا  نامگ  هب 

مناوختسا دیما  هب  دیآ  رس  رب  وت  گس  هک 

یشخب دنخشون  وت  وچ  دشاب  رهز  هکنآ  رگا 

منادواج تایح  دیآ ز  رتشوخ  هک  ادخ  هب 

مسرت ناهج و  نیزا  نم  مزیرگ  یم  وت  مغ  ز 

مناهج نآ  ردنا  دوش  رطاخ  يالب  نامه  هک 

تقاط هن  ارم  شمغ  یشحو ز  هدنام  رارق  هن 

منامب نینچنیا  رگا  نم  زا  دنامن  يرثا 

لزغ 295

مرادن بات  نم  ینابیقر و  باوخمه 

مرادن باوخ  نیا  �هصغ  زا  مبات و  یب 

دوب ناوتن  وک  نآ  رد  تفر و  ناوتن  رد  نیز 

مرادن باب  نیا  �هراچ  ما و  هدنامرد 

بابحا هن ز  مشیوخ  دب  تخب  هدرزآ ز 

مرادن بابحا  شیوخزا و ز  هلگ  مراد 

هد رگد  نافیرح  هب  یفاص  یم  یقاس 

مرادن بان  یم  قوذ  مشک  درد  نم 

تسه ملا  بابسا  همهنیا  متفص  یشحو 
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بابسا هک  هنعط  دنز  هچ  زا  ریغ 
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مرادن

لزغ 296

مدید شتسم  وچ  شود  یسب  تشگ  لعفنم 

مدیمهف نینچ  رایغا  سلجم  رد  هدوب 

دیشکن يزور  هب  رای  زا  مندیجنر  ربص 

مدیجنر یم  هچ  دوب  نیمه  وچ  نم  تقاط 

يدنار مصاخ  سلجم  زا  هک  تسنادریغ 

مدیدرگ رب  وت  يوک  زا  رت  مشچ  اب  هک  بش 

تسد هب  دوب  ماوت  ناماد  هک  زور  نآ  دای 

مدیسوب یم  وت  ياپ  نم  رجنخ و  يدز  یم 

رای مغ  دس  اب  هک  تشاد  ربخ  قشع  زا  یشحو 

مدینشن زا و  زیمآ  هلگ  یفرح  درم و 

لزغ 297

متسین زار  رد  هدرپ  کشا  لفط  نوچ 

متسین زامغ  هک  زار  شوپم  نم  زا 

یبش مدناوخ  رگم  هکنیا  راظتنا  رد 

متسین زاوآ  رب  شوگ  هک  دشن  بش  کی 

نابز رب  تسیچ  وا  تیاکح  ارم  دوخیب 

متسین زانط  تب  نآ  لایخ  رد  رگ 

مدز یمن  يدارم  درن  قشع  مزب  رد 

متسین زاب  اغد  بیقر  نوچ  هک  ورناز 
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وت يارب  زا  منکن  نامناخ  كرت  رگ 

متسین زادنارب  هناخ  دنر  یشحو 

لزغ 298

مدید یم  رایغا  مدمه  ار  وا  هک  سلجم  نآ  رد 

مدید یم  رازآ  یسب  متشک  یمن  ار  دوخ  رگا 

مدوب یم  هدنز  نادنچ  رامیب  نم  رگ  يدوب  هچ 

مدید یم  رابکی  دوخ  نیلاب  رس  رب  ار  وا  هک 

مرازآ دس  يدرک  یم  هنرو  يرادن  یفطل  نم  هب 

مدید یم  رایسب  ارت  نم  ات  یسب  مدنام  یم  هک 

لفاغ ردقنآ  دش  یم  ریغ  نم  زا  شاک  سلجم  هب 

مدید یم  رای  يور  شیوخ  دارم  رب  هر  کی  هک 

یشحو مدحبص  ات  ناس  عمش  دنام  هدنز  رگ  بجع 

مدید یم  راوشد  وا  راک  لد  شتآ  بشما ز  هک 

لزغ 299

مراد نیشتآ  هآ  دس  تقاط  یلد و 

مراد نینچ  تقاط  لد و  هک  منم  نیمه 

ریغ بناج  هب  يرذگب  رگا  هلابذوعن 

مراد نیمز  رب  کشر  نم  یمارخ و  یم  وت 

دانکم ادخ  منک  تیاکش  وت  زا  ندنار  هب 

مراد نیزا  شیب  رازآ  منک  را  تیاکش 

هاوخب هتفر  رذع  نیب و  نم  بناج  طیحم 
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ریز هب  يزیرگ  شخر  تخس  هک 
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مراد نیز 

نورب دنمک  زا  مراذگم  لفاغت و  نکم 

مراد نیمک  رد  رایسب  �هشیب  دیص  هک 

ینازیرگ تیفاع  زا  وت  هک  ایب  ایب 

مراد نیرفآ  قشع  یکی  نامگ  نم  هک 

یشحو لد  نید و  هچ  تقاط  هچ  ربص و  مادک 

مراد نید  هن  لد  هن  تقاط  هن  ربص و  هن  وزا 

لزغ 300

میا هداتف  ادیش  لد  اب  قشع  هار  رد 

میا هداتف  اپ  زا  هک  میا  هدیود  نادنچ 

کیل تسا  هداتفا  وت  يوک  هب  یسب  قشاع 

میا هداتف  اوسر  همه  �هنایم  رد  ام 

تلزنم تسبرق و  همه  ار  بیقر  تشپ 

میا هداتف  ام  نیمه  وت  هگرد  دودرم 

تمغ �هناریو  نکاس  میسکیب و  ام 

میا هداتف  اج  کی  هب  هفرط  ياه  هناوید 

تسار هنتف  راب  زا  دق  میا  هدرکن  یشحو 

میا هداتف  انعر  دق  نآ  ياوه  رد  ات 

لزغ 301

مشابن هناناج  سلجم  رد  هچ  رهب  زا 

مشابن هناورپ  وچ  عمش  نآ  رس  درگ 
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حلص منک  هجویب  مجنر و  وا  زا  بجومیب 

مشابن هناوید  قشاع  منکن  اهنیا 

ماگ مهنن  نوریب  دیآ و  راهب  لصف  دس 

مشابن هناخ  رد  وت و  ییایب  هک  مسرت 

یتسرپ هناگیب  هک  وت  زا  موش  هناگیب 

مشابن هناگیب  وت  رگ ز  مشک  رازآ 

متسم وت  رومخم  سگرن  زا  تفص  یشحو 

مشابن هناتسم  �هرعن  یب  هک  تسناز 

لزغ 302

میسر یمن  لد  يوزرآ  هب  ام  تفر و  ناج 

میسر یمن  لزنم  هب  میور  یم  دنچ  ره 

زین دعر  قرب و  زا  رتدنت  هکلب  میقرب و 

میسر یمن  لمحم  هب  چیه  هک  رت  هفرط  نیو 

دوس هچ  ادخان  زا  دنک  ددم  ادخ  فطل 

میسر یمن  لحاس  هب  تسین  هطرش  داب  ات 

درکن سک  قشع  هلأسم  لح  لصا  رد 

میسر یمن  لکشم  �هقیقد  نیدب  ام  ای 

دنت راوس  نآ  یهر  دسر ز  یمن  یشحو 

میسر یمن  لباقم  رگد ز  هر  زا  شک 

لزغ 303

میایب درز  يور  درد و  رپ  لد  اب  هک  ورب 
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میایب درگ  وچمه  دنت  يور  داب  وچ  رگا 

تیوک خرچ ز  دنکف  مرود  هلحرم  رازه 

وت يوجتسج  هب 
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میایب درف  داب  درگ  نوچ 

تهار رس  رب  وچ  يوش  نامیشپ  هک  نکم  نکم 

میایب درد  غاد و  رپ ز  لد  داد  مزع  هب 

متفر وت  يافج  زا  هچ  رگ  مدع  کلم  يوس  هب 

میایب درگ  زاب  هک  ییوگب  فطل  هب  رگا 

هنوگچ هک  وگب  ام  يوس  يا  هدماین  وگم 

میایب درکن  بلط  سکارم  هک  یتبحص  هب 

لزغ 304

ما هداتفا  ادج  یناتسلگ  زک  دش  یتدم 

ما هداتفا  اون  گرب و  یب  تخس  مبیلدنع 

تشذگ ناو  لگ  نم  كاخ  زا  دنامد  یم  يراهبون 

ما هداتفا  امن  وشن و  هدرمژپ و ز  ما  هتشگ 

لاب هتسب  غرم  وچ  هر  دس  ینشلگ  ياوه  رد 

ما هداتفا  اجب  زاورپ و  گنهآ  ما  هدرک 

تسا رهاظ  مرذع  رادید  هر  میوپ  یمن  رگ 

ما هداتفا  اپ  مدنام ز  مغ  ریجنز  رد  هکسب 

صالخ دیما  هن  مراد  یگتسر  نامگ  هن 

ما هداتفا  الب  رد  مکحم  شیوشت و  رد  تخس 

لصو دای  رب  متخوس  یمامت  یتسه  �هیام 

ما هداتفا  ایمیک  رکف  هب  یشحو  مسلفم 

لزغ 305
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متقرف بات  رگد  تسین  دنامن و  مربص 

متقاط تس  هتسشن  هناهب  رس  رب  شوخ 

متسین رجه  هپس  �هلمح  درم  نم 

متأرج ياپ  دوب  راوتسا  هک  مریگ 

رجه يارسترودک  تسا  رد  یب  نادنز 

متریح هب  مداتف  مسلط  نیا  رد  نوچ  نم 

یمئاد رجه  یسک  تس  هتشادن  زیاج 

متبحم شیک  لئاسم  یتفم  نم 

رجه ناینادنز  خروم  منم  یشحو 

مترسح نادنز  �هلاس  رید  هک  اریز 

لزغ 306

متشادن يراکف  ناج  وت  زک  دوب  یک 

متشادن يراز  �هلان  یلد و  درد 

يدماین نم  فک  هب  ناج ،  دقن  دوب  ات 

متشادن يراثن  هک  يدمآ  زورنآ 

تندرک هدنخ  ارم  درب  راک  متفگ ز 

متشادن يراک  وت  هب  نم  تفگ  دیدنخ و 

شیوخ هار  كاخ  زا  منتسشن  عنام  دش 

متشادن يرابغ  ردق  هک  رس  هب  مکاخ 

راک دوب  قشع  زا  مرس  رب  تسد  هتسویپ 

متشادن يراگن  تسد  تسد  هب  زگره 
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رای دوبن  یعمج  هنایم  یسلجم  رد 

متشادن يرانک  هراظن  یپ  اجناک 

دوبن رذگ  ناتسلگ  چیه  هب  ارم  یشحو 

يرازه ناغف  یلگون  زک 
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متشادن

لزغ 307

مراد هتخورفا  خر  ناز  رگج  هب  شتآ 

مراد هتخوسرگج  زا  خلت  �هیرگ  نیو 

يرود شتآ  يا ز  هتخودنا  هچ  وت  یتفگ 

مراد هتخودنا  مغ  ناج  رب  هک  غاد  نیا 

شیوخ رظن  زا  دارم  دیص  ما  هتخادنا 

مراد هتخود  رظن  زاب  تفص  ینعی 

راد مهگن  مداتف  هزات  تمغ  ماد  رد 

مراد هتخومآ  ون  ناغرم  تداع  نم 

سوناف وچ  هدنزوس  شتآ  نیا  لد  هب  یشحو 

مراد هتخورفا  رب  عمش  نآ  وترپ  زا 

لزغ 308

مدرک دوخ  ناناج  خر  زا  رود  دوخ  ناج  اب  اهچ 

مدرک دوخ  ناج  اب  نم  هک  اهنیا  دنک  نمشد  رگم 

يروجهم درد  درادن  ینامرد  تفگ  مبیبط 

مدرک دوخ  نامرد  متشک و  ار  دوخ  تفگ  یم  طلغ 

يدرب اجک  تدوب  يا  هراپ  دس  لد  یتقو  وگم 

مدرک دوخ  ناماد  رد  هدید  هار  مدرب ز  اجک 

نم تشذگ  رس  زا  شا  هدید  بآ  تشذگب  رس  ز 

مدرک دوخ  نایرگ  �هدید  بآ  حرش  سک  ره  هب 
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مدنکفا هنیس  رد  یشتآ  یشحو  مرگ  فرح  ز 

مدرک دوخ  نازوس  �هنیس  زوس  راهظا  واب 

لزغ 309

میدیشکن یبارش  هنادنر  هک  تسیرید 

میدیشکن یبان  یم  یغاب  �هشوگ  رد 

میداهنن ییوج  بل  رب  مدق  هزبس  نوچ 

میدیشکن یبآ  بل  رب  حدق  هلال  نوچ 

سوسفا نفک  باقن  میدیشک  هرهچ  رب 

میدیشکن یباقن  دوصقم  �هرهچ  زک 

نکیلو میدیشک  هک  یباذع  رایسب 

میدیشکن یباذع  رجه  زا  رتراوشد 

دندوشگن یضیف  رد  ام  خر  هب  یشحو 

میدیشکن یباب  همه  زا  بلط  ياپ  ات 

لزغ 310

میا هدرک  هچ  ات  وگب  تسعقاو  هچ  اناج 

میا هدرک  هچ  ام  يا  هدش  دب  هک  دش  هچ  ام  اب 

ینک یمن  اج  ام  يولهپ  هک  دش  هچ  ایآ 

میا هدرک  هچ  اجیب  هدزرس  راک  هچ  ام  زا 

میرگنب هک  ره  ام  نتشک  هب  رمک  ددنب 

میا هدرک  هچ  ایند  مدرم  هب  ام  تسا  نوچ 

قلخ دنرب  ار  ام  وچ  راد  ياپ  هب  یشحو 
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میا هدرک  هچ  اغوغ  همهنیا  تسیچ  رهب  زا 

لزغ 311

منک یم  يزادگناج  لد  فت  زا  عمش  نوچ  هک  نم 

مرس رگ 
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منک یم  يزارفرس  نت  زا  يرادرب 

تسشک قشاع  نآ  هک  یکاب  یب  يدنت و  نینچ  اب 

منک یم  يزابقشع  وا  اب  هک  دناد  رگا  هآ 

زان هب  هگناو  دنز  یم  رجنخ  هک  منآ  دشک  یم 

منک یم  يزاون  قشاع  نوچ  هک  دسرپ  یم  زاب 

تساجک نم  رای  تسب  مهاوخ  راب  نازیزع  يا 

منک یم  يزاس  راک  نم  ات  دیزاس  شرضاح 

نوخ كاخ و  نایم  رد  لمسب  مین  یشحو  وچمه 

منک یم  يزاب  هک  درادنپ  خوش  نآ  مپت و  یم 

لزغ 312

مهد وا  يالب  رد  نت  نم  هک  نم  زا  ناتس  ناج  وگ 

مهد وا  ياهبنوخ  ناج  مشک  ردنا  نوخ  هب  رکیپ 

يا هزمغ  اباحم  یب  وک  لد  تسارآ  غارف  مزب 

مهد وا  يارس  رد  رس  دوخ  مشچ  هار  نم ز  شک 

ایم وگ  تدایعرهب  منک  یم  ترسح  هب  یناج 

مهد وا  ياپ  شیوشت  دوخ  ناج  ظفح  رهب  یک 

يا هراوخنوخ  ارچ  میوج  نیا  تسین  رگ  ایلوخام 

مهد وا  يارب  ناج  نم  دنک  نم  ناج  دصق  وک 

ار هتفخ  نمیا  ناج  نیا  ینمشد  مهاوخ  قشع  نوچ 

مهد وا  ياج  رییغت  یبش  ره  هر  دس  زاب  ات 

تیفاع راگزور  زا  یک  هب  ات  تیاکش  یشحو 
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مهد وا  يازس  نم  ات  وک  قشع  کشر  مایا 

لزغ 313

منک یم  ناهنپ  شیوخ  مروخ و ز  یم  لد  رب  هنشد  دس 

منک یم  ناج  رب  هدنخ  نم  دنک  یم  نم  رب  هیرگ  ناج 

دوش يدیمون  کشا  ات  دکچ  یم  هرطق  هرطق  نوخ 

منک یم  ناکیپ  هرطق  نآ  رگج  ردنا  درس  هآ  زو 

نمچ ردنا  طاشن  ياپ  ناج  بیج  ردنا  مغ  تسد 

منک یم  نابیرگ  رد  لگ  نم  كاچ و  دس  منهاریپ 

مغ كاشاخ  دروآ  درگ  مترسح  زورف  نخلگ 

منک یم  ناتسلگ  تشگ  نم  هک  درادنپ  درد  یب 

شرد رب  میاد  تسلفق  یلو  دمآ  گنت  هب  مه  مغ 

منک یم  نادنز  هب  ار  وا  نم  هک  یگنت  �هناخ  نیا 

درب یم  مغ  يراوشد  لجا  ادرف  ای  زورما 

ناسآ وت  راک  نک  ربص  يزور  ود  یشحو 
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منک یم 

لزغ 314

منک رد  نیا  �هدجس  ات  رگد  ملابقا  هدروآ 

منک رگید  �هدجس  دس  يا  هدجس  ره  �هنارکش 

تهر یط  یپ  زا  مشچ  ار  شیوخ  اپارس  مدرک 

منکرس یمامت  ار  دوخ  ترد  رب  هدجس  رهب  زک 

وت هار  رابغ  راک  دنک  یک  رمحا  درگوگ 

منک رز  ار  هیس  كاخ  مدشاب  رگایمیک  نیا 

تدیاب ینابساپ  رگ  نک  باوخ  تلود  هب  شوخ  وت 

منک رکشل  زا  رپ  نودرگ  بش  مین  ياعد  زا  نم 

شنم هآ  اب  راذگب  سفق  ردنا  تسه  هک  تمصخ 

منک رتسکاخ  هلعش  نیز  دش  توقایرگا  ار  وک 

دوخ هار  زا  ما  هدید  رد  ینکفا  ییایتوت  رگ 

منکرتخا �هدید  رد  کمن  دوخ  مشچ  کشر  زا 

دنک مگ  رپهش  غرمیس  وا  ردناک  تتخت  جوا  رب 

منکرپ لاب و  ضرع  یک  مک  هشپ  زا  هشپ و  نم 

دزس ار  تهار  راثیا  نآ  هک  درآ  شیپ  هچ  یشحو 

منک رهوگ  زا  رپ  نماد  رگم  تضیف  نزخم  زا 

لزغ 315

مهد رحس  هآ  تصخر  هک  نکم  يراک 

مهدرس وت  غارچ  هب  ار  داب  دنت  نیو 
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دابم هدم ،  لفاغت  غیت  يوج  مبآ ز 

مهدرب ساملا  رجنخ  هک  موش  یلخن 

یبش لد  دمآ  مدهاوخ  هدید  یلیس ز 

مهد ربخ  ار  سک  همه  نم  هکنآ  رتیلوا 

دش هیرگ  نافوت  وچ  تسیچ  حون  یتشک 

مهد رگد  یجوم  هب  هنیفس  ناز  هتختره 

هایس دنک  تنسح  هناخ  هک  ملد  دزرل 

مهد رگج  دود  هب  رایتخا  كدنا  رگ 

دوش نازخ  داب  هک  تسا  سب  یگدرسفا 

مهد رس  وت  لامج  ناتسوب  هب  را  هآ 

دوش یمن  هبنتم  نم  شیک  دادیب 

مهدرد دنچ  ثبع  يادن  نیا  نم  یشحو 

لزغ 316

میملاع راک  �هدعاق  یبنجا ز  ام 

میملاع رازاب  هچوک و  درگ  هدوهیب 

تسیکی ام  گنس  رز و  میتنیط  هناوید 

میملاع راوخ  رگ  زیزع و  رگا  مینیا 

راک چیه  میرادن  طیحم  زکرم و  اب 

میملاع راگرپ  مخ  رد  هک  ردقنیا  تسه 

نیشن شخ  میشودب و  هناخ  نامدرم  ام 

ناز ین 
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میملاع رادهگن  هناخ  هورگ 

قرو رب  میوهس  �هطقن  وچ  یندرک  کح 

میملاع راسخر  هحفص  بیع  لاخ  ام 

ور میهن  ناریش  هب  هنهرب  هنیس  اب 

میملاع رادرگج  هنرو  تسین  فاصنا 

تسا مه  اب  رازآ  تحار و  موسر  یشحو 

میملاع رازآ  هک  تسا  دب  تداع  نیز 

لزغ 317

مه نیک  يرذگب ز  وت  هن  مهاوخ  رهم  وت  زا  نم  هن 

مه نیا  مشچ  تسارم  هن  تورم  نیا  تسا  رت  هن 

ناهانگیب كاله  هب  رگید  تخاس  هناهب  هچ 

مه نیبج  رب  تسیهرگ  بل  رب  تسا  ضرعت  هک 

اهاعد نآ  تسد و  نم و  تحلص  گنج و  نایم  هب 

مه نیتسآ  هب  دور  هن  دیآ  رب  نیتسآ  هک ز 

مقشع زاین  فک  دش ز  لجخ  کلف  نیمه  هن 

مه نیمز  لعفنم  هدش  مقوش  ياه  هدجس  هک ز 

نابیصن یب  هب  يددم  دوخ  نمرخ  ناسرب ز 

مه نیچ  هشوخ  موجه  هن  دنام  وت  نمرخ  هن  هک 

تب �هدجس  مدوب ز  يراگتسر  عاتم  هچ 

مه نیسپاو  هاگن  مدربن ز  يا  هریخذ  هک 

يدنر دهز و  مسر  هر و  یشحو  تسامن  شوخ  وت  ز 
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مه نیب  يادخ  يرظن  سانش و  قح  تسیلد  هک 

لزغ 318

متفر مدیدرگرب و  وت  يوک  زا  ترسح  رپ  لد 

متفر مدیسوب و  ناتسآ  يزور  سوباپ  دشن 

مدنکفا وت  يوک  رس  رب  ار  دوخ  هار  درگ  ز 

متفر مدیلام و  ترد  كاخ  رب  درگ  رپ  خر 

دوبن بجع  ملان  سرج  نوچ  لزنم  هب  لزنم  رگا 

متفر مدینشن و  ترد  زا  ییارد  زاوآ  هک 

مدرگ شرس  درگ  رب  هک  نوریب  نم  ورس  دماین 

متفر مدیچیپ و  دوخ  هب  مغ  زا  داب  درگ  ناس  هب 

شلصو تولخ  منیب  هک  یشحو  دشن  نوچ  رسیم 

متفر مدید و  شیوک  راوید  رد و  رب  ترسح  هب 

لزغ 319

مرادن سفنمه  مدمه و  کی 

مرادن سک  چیه  مریم و  یم 

لصو نماد  ریگب  دنیوگ 

مرادن سرتسد  مهاوخ و  یم 

تسد دهد  یمن  سوه و  مراد 

هک تسین  نآ 
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مرادن سوه  نیا 

يرادن ام  يا ز  هلگ  یتفگ 

مرادن سپ  وت  زا  هلگ  مراد 

تحار باوخ  هب  مورن  یشحو 

مرادن سخ  راخ و  هب  هیکت  ات 

لزغ 320

متفر افویب  نآ  رد  زا  ار  دوخ  راوخ  مدید  وچ 

متفر ایلاح  دنادب  نم  ردق  هک  يزور  دسر 

مشاب اهرمع  شیافو  هار  رد  هک  مدوب  نآ  رب 

متفر افج  روج و  درب  یم  دحزا  هک  مدید  یم  وچ 

ار وا  دینک  هگآ  نورب  شیوک  زا  دیآ  رگ  ملد 

متفر افو  رهش  بناج  نم  ارم  دهاوخ  رگ  هک 

منامیشپ اما  ناسک  فیلکت  هب  شیوس  مدش 

متفر ارچ  رگید  وا  يوس  نتفر  تسیاب  یمن 

یشحو ار  قشع  ناگناوید  وگب  یقشع  نم  ز 

متفر افشلاراد  رد  هراپ  مدرک  ریجنز  نم  هک 

لزغ 321

منم نایم  رد  نیمه  هچ  رگا  لصو  مزب  رد 

منم نارک  رب  همه  يرگنب ز  کین  نوچ 

نمسای ییوب ز  مرادن و  لگ  یگنر ز 

منم ناتسوب  رد  راددیلک  يرآ 
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تسین داهن  شتآ  رب  هدایز  سخو  راخ 

منم نابغاب  ارت  نسح  ناتسوب  رگ 

تسیچ هک  سوه  لها  ینابرهم  مولعم 

منم نابرهم  مقشاع و  هک  نخس  ونشب 

ینک لمع  یشحو  �هتفگ  هب  رگا  لگ  يا 

منم نامض  ار  نازخ  راهب  ون  هلاس  دس 

لزغ 322

مدنک دوب  ییانب  نیرید  لد  هب 

مدنکف یحرط  ون  وا ز  ياج  هب 

میوس دید  یمشچ  هنارادیرخ 

مدنچ نوچ و  زا  زونه  اما  تفگن 

تخب يا  مبای  یم  هگن  ناز  یلوبق 

مدنپس دب  مشچ  رهب  نازوسب 

زان هنتف و  يوس  هب  تنابهگن 

مدنرب یم  دنهد و  یم  مبیرف 

تسا شیپ  هزمغ  ریت  غیت و  رپ  هر 

مدنزگ زا  راد  هگن  ادنوادخ 

شاب وا  فلز  دیص  وت  یشحو  ورب 

مدنمک رد  رس  رگد  ياج  نم  هک 

لزغ 323

نم دنلب  انغتسا  ورس  مریم  تانغتسا  هب 
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نم دنسپ  انغتسا  ناج  وت  زا  تسیضار  شوخ  هک 

نیب میوس  مرگ  ار  ملد  روآ  صقر  هب  مدرگ  ترس 

نم دنپس  دود  دب  مشچ  يارب  زا  تسا  کین  هک 

نم
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اما منک  یم  هقلح  هقلح  ار  هگن  رات  نیا 

نم دنمک  زا  تسا  دایز  مدید  نم  هک  ار  يراکش 

امرفیم هدنخ  رکش  هب  یهاگ  ییشخب  توالح 

نم دنخ  رهز  راک  راذگم  دوخ  مشچ  رهز  هب 

میاش ار  كارتف  شیاراک  متسین  يراکش 

نم دنب  دیص  دراد  هکنیا  تسا  یعس  هچ  نم  دیص  هب 

وا ین  موش  اوسر  نم  هن  ات  نتشک  تسیاب  ارم 

نم دنپ  درک  یم  رگا  شوگ  نم  ونشن  تحیصن 

میوک گس  زا  کلب  مرتدب  وا  رد  رب  یشحو  ز 

نم دنژن  تخب  رگا  تسنیا  موش  رتدب  نیزا 

لزغ 324

نتخیگنا رورغ  شخر  رد  نسح  دمآ  دمآ 

نتخیگنا روش  هب  دیآ  یم  قشع  کنیا  کنیا 

تخاسن نشور  ناج  مشچ  تبحم  لحک  ارک  ره 

نتخیگنا روک  دنهاوخ  نانچمه  شرشح  زور 

تشادن دح  یسوم  هک  يداو  نیا  رد  هن  تمرح  هب  اپ 

نتخیگنا روط  هاگیلجت  زا  نیلعن  درگ 

تسخن ندروآ  رب  لد  زا  دود  تسام  مزب  مسر 

نتخیگنا روخب  رمجم  زا  دوع و  نوچ  نتخوس 

تسین لهس  يراک  قشع  اب  رمک  رد  ندرک  تسد 

نتخیگنا روز  هب  دوخ  رهب  ناوتن ز  يا  هنتف 
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زاب هبوصنم  نینچ  ام  فیرح  قشع و  �هصرع 

نتخیگنا رود  ياهیزاب  تسیچ  يزاب  تخس 

تسین رهد  راک  هک  یشحو  ناشفرب  نماد  زیخ و 

نتخیگنا روتف  درگ  هنتف و  رابغ  زج 

لزغ 325

نارگید غارچ  مشچ و  نم  هام  زونه  تسه 

نارگید غاب  لگ  زا  هب  زونه  وا  �هزبس 

نم رای  غارس  رهب  فرط  ره  هب  ناور  قلخ 

نارگید غارس  رهب  مور  ارچ  نم  هدهیب 

مور ارچ  رگد  ياج  رد  ماب و  ملگ ز  هتسر 

نارگید غاب  �هزبس  منک  یم  هچ  دوخ  لگ  اب 

ارچ وا  ماج  یفاص  دوش  مرسیم  هک  نم 

نارگید غایا  درد  هرگ  منک  دوخ  لد  رد 

ار شیوخ  نورد  زوس  نک  جالع  وا  زا  یشحو 

نارگید غاد  فت  زا  نتخوس  تسیچ  هدیاف 

لزغ 326

مرازآ متفر  متفر ،  راب  نیا  رگا  نم 
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نکم

نکم مراک  رد  شیپ  زا  شیب  ياهلفاغت  نیا 

دنام تفر و  مهاوخ  تشاد  مهاوخن  نتشگرب  ياپ 

نکم مراوید  شقن  رگید  هاگ  اشامت  رد 

شابم لفاغ  دوخ  راکتمدخ  یهاوخ ز  یم  هدنب 

نکم مرادیرخ  رگید  یسک  هگان  دوش  یم 

یسلجم ریم  تسه و  رگ  تسلجم  متسم  هک  نم 

نکم مرایشه  درک  یهاوخ  هدرسفا  دوخ  مزب 

درک هچ  دوخ  یشحو  وت  يوک  رد  تسه  گس  تزع 

نکم مراوخ  نینچ  دیاب ، یم  راوخ  قشاع  هچ  رگ 

لزغ 327

نسح ياه  هویش  هد  هولج  وت  تماق  يا 

نسح يادا  دس  ناهن  وت  �همشرک  ره  رد 

تسین دنسپان  شکب ،  هاوخ  رادب و  یهاوخ 

نسح ياضتقا  دوب  هچ  ره  تسا  نسحتسم 

تسوا مکح  مکح  دنک  هچ  ره  نسح  ناطلس 

نسح يار  ریبدت و  هب  نسح  راک  راذگب 

درکن افو  فسوی  هب  زور  جنپ  نسح  نیا 

نسح يافو  رب  نکم  دامتعا  راهنز 

دور یم  دوز  ارچ  غاب  لگ ز  هک  یناد 

نسح ياقب  نامز  تسیکدنا  هک  ینعی 
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تسین رارقرب  ناهج  لاح  هک  نزب  ییوگ 

نسح ياپ  تسا  دارم  باکر  رد  هک  الاح 

هورگ نیا  هک  نابوخ  ییادگ  نم و  یشحو 

نسح يامه  رف  دنملاع ز  ناطلس 

لزغ 328

نکم زاب  هوکش  هب  ارام  بل  نکم  نکم 

نکم زارد  دوخ  هب  ار  ام  هتوک  نابز 

وت تعیبط  دنک  تداع  هک  دابم  نکم 

نکم زان  مشخ و  هب  تداع  همه  نیا  تسا  دب 

تسا مک  زاین  ناتب  زان  رهش ز  تسا  رپ 

نکم زاین ، یب  وت  زا  موش  هکنانچ  نکم 

نم يرای  دنز ز  رس  يدب  هک  مین  نآ  نم 

نکم زارتحا  يرای و  رد  زا  شوخ  آرد 

ياشگب یتمحر  مشچ  دوخ  یشحو  لاح  هب 

نکم زارف  نینچ  شیور  هب  دیما  رد 

لزغ 329

نم لاوحا  نم و  رب  يرهش  دندرب  یم  کشر 

نم لابقا  یب  تخب  نیا  نم  راک  عیاض  درک 

ییناشفا لاب  ياغوغ  نم و  مدوب  يریاط 

نم لاب  مه  رب  تسکشب  دمآ و  یمخز  مشچ 

دب تخب 
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تنم زا  دناجنر  داهنب و  دب  مسر  نیا 

نم لاعفا  زا  هدیجنر  یمن  زگره  سک  هنرو 

تیفاع کلم  لزنم ز  دس  هراوآ  ما  هتشگ 

نم لابند  زا  دب  تخب  نانچمه  دناود  یم 

دیسر وا  ضرع  هب  دهاوخ  یم  هک  یشحو  ور  هداس 

نم لاح  ینعی  درک  ناوتن  حرش  زگره  هچنآ 

لزغ 330

نک نشلگ  غاب و  تشگ  راذگب و  مغ  راخ  اب  ارم 

نک نماد  هب  لگ  نافیرح  مزب  شیارآ  یپ 

هناورپ هتشگرس  نم  يزورفا ،  سلجم  عمش  وت 

نک نشور  هناخ  ار  نارگید  نز  ناج  هب  شتآ  ارم 

رذگم ناگناگیب  نوچ  دنت  نم  زو  هدیدان  نکم 

نک نم  رب  مشچ  یشاب  هدید  ییاج  هک  دیاش  ارم 

وت زا  ناتسود  ماک  هب  دش  دهاوخن  نم  راک  وچ 

نک نمشد  نعط  زا  مغراف  يراب  زاس  مکاله 

دنیب یم  مشچ  رهز  هب  تیوس  نوچ  هک  یشحو  نیبب 

نک نتفر  مزع  دنارب  سلجم  زک  شیپ  ناز  ارت 

لزغ 331

نتشاد یهاوخ  رایغا  بناج  رگ  نینچنیا 

نتشاد یهاوخ  رایسب  قشاع  شوخ  نیزا  دعب 

عضو تسنیا  رگ  تسدنام و  رگد  رادیرخ  کی 
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نتشاد یهاوخ  رازاب  یمرگ  مه  نیزا  شیب 

شیوخ نامرف  رد  تشاد  یهاوخ  رایسب  �هدنب 

نتشاد یهاوخ  راکتمدخ  ياورپ  نینچ  رگ 

هنم یچاشامت  هار  رد  راخ  انابغاب 

نتشاد یهاوخ  راب  رب  رگم  اهلگ  نیا  میاد 

یک هبات  ییوگ  خاتسگ  نیا  یشحو  نک  دوخ  طبض 

نتشاد یهاوخ  راک  وا  اب  هک  مناد  یم  زاب 

لزغ 332

نانچمه ناناج  دادیب  افو  رد  مرمع  فرص  دش 

نانچمه ناج  نمشد  وا  یتسود  رد  متخاب  ناج 

اج تفای  شلصو  مزب  رد  ام  ریغ  دمآ  هک  سک  ره 

نانچمه ناسکی  كاخ  اب  انف  هار  رس  رب  ام 

رگدادیب نآ  تشذگب  رظن  شیپ  زک  تسیرمع 

نانچمه ناریح  هداتفا  رذگهر  نآ  رس  رب  ام 

نینزان نآ  �هرط  یب  نیشنمه  يا  سرپم  ملاح 

نانچمه ناشیرپ  متسه  نیزا  شیپ  مدوب  هتفشآ 

رت هدید  ناشیرپ ، مدوب  رحس  ات  بش  یسب  یشحو 

زوس نآ  تس  یقاب 
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نانچمه نایرگ  مشچ  ناو  رگج 

لزغ 333

نم هاوخ  رذع  یهاگن  دش  اما  دز  اهلفاغت 

نم هاگن  شمشچ  رس  درگ  رب  تشگ  هر  دس  هک 

یسرپ یمن  اما  رظن  زا  دنکفا  وت  مشچ  ارم 

نم هار  دهاوخ ز  یم  هچ  وا  هاگن  سوساج  هک 

مراد یم  مشچ  نیا  ترد  كاخ  تمرح  يارب 

نم هاگ  هدجس  ددرگن  ییاپ  ره  هدولآ  درگ  هک 

مهاوخ ایح  ربا  يا  يراب  نوچ  نارگید  تشک  هب 

نم هایگ  رب  مه  دوش  عیاض  يا  هرطق  یهاگ  هک 

مسرت یم  يوک و  نآ  رس  رب  يریلد  رپ  ابیقر 

نم هآ  هک  ینعی  فرط  نیا  تسفالغ  رد  یغیت  هک 

هناوید زادنا  ریت  تسا و  روز  رپ  قوش  نامک 

نم هانگ  دوبن  یسک  رب  دنیشن  رگ  یگندخ 

دناد یم  زین  دوخ  یعدم  دراد  رایسب  رطخ 

نم هاشداپ  مشخ  دشیدنین ز  یشحو  رگا 

لزغ 334

نک مزان  نادرگالب  تمشح  زا  ددرگ  یم  مک  هچ 

نک مزاین  راک  رد  هدولآ  زان  دنچ  یهاگن 

نزیم يا  هویم  يالص  يراد  يا  هویم  تخرد 

نک مزارد  تسد  یخاتسگ  زا  هشیدنا  یلو 
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یناهنپ فطل  يا  داتف  يراک  ارم  شناوید  هب 

نک مزاس  راک  تمدخ  شیپ  ياه  هویش  ناز  یکی 

یناد یم  هک  اهتیانع  نآ  تبیج  روآ ز  نورب 

نک مزاب  لفق  نیا  مغ  ادنز ن  رد  زو  يدیلک 

دهاوخ تلد  رگ  یلست  ندرک  ناوت  یم  مچیه  هب 

نک مزاونلد  ياه  هویش  زا  صاخ  هک  میوگ  یمن 

وت زا  ام  يولهپ  دنک  یم  یلاخ  هکنیا  تسباجح 

نک مزارتحا  عفر  و  مرش ، نیا  نکف  بناج  کی  هب 

یشحو تب  قشع  نونج  زا  فیلکت  تساخرب  نم  ز 

نک مزامن  فیلکت  عبط و  زا  یگناوید  ربب 

لزغ 335

نم مرتراوخ  سک  همه  زا  یسب  وت  شیپ 

نم مرتراتفرگ  هلمج  زا  هک  يور  ناز 

تیوک رس  رب  يرگد  دنامن  هک  يزور 

نم مرت  رادافو  رایغا  هک ز  یناد 

نک نم  �هراچ  رگن و  نم  یسک  یب  رب 

نم مرترای  یب  سک و  یب  سک  همه  زک  ناز 

هشیپ ینک  دادیب 
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داد منک  وت  زا  نوچ  و 

نم مرت  راکمتس  هک  زک  یشکب  مراز 

دیوگ هک  هراچیب  نم  بیبط  هب  یشحو 

نم مرتراز  یسب  زورید  زورماک ز 

لزغ 336

نانچمه ادوس  دنب  رد  مدق  ات  رس  مدمآ 

نانچمه اپ  رد  ریجنز  نامه  ندرگ  رد  قوط 

اه هلعش  لد  رد  دیما  شتآ  مدوب ز  هتفر 

نانچمه انمت  زوس  زا  مرگ  لد  مدمآ 

نکهوک زا  دیرب  نیریش و  تشگ  ورسخ  رای 

نانچمه اراخ  هوک  رد  درب  یم  هر  نکهوک 

قشع يالیتسا  دیوگات ز  تسیک  یلیل  شیپ 

نانچمه اوسر  دنر و  نونجم  هبعک  زا  تشگزاب 

يا هراوآ  ره  دروآ  شیوخ  کلم  رهش و  هب  ور 

نانچمه ارحص  هوک و  رد  نام  ناخ و  یب  یشحو 

لزغ 337

نک دازآ  ممغ  نادنز  دیق  زا  لجا  يا 

نک دادما  مه  وت  نارجه  تنحم  دراد  یعس 

ریش يوج  فرط  هب  نیریش  اب  تسیچ  ورسخ  شیع 

نک داهرف  �هدید  تنحم  ناج  رب  وگ  محر 

یگتفشآ زا  تفر و  تعرس  هب  یلیل  �هقان 
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نک دایرف  سرج  يا  نونجم  تسدرک  مگ  هار 

یتسین نابیقر  دای  زا  غراف  مد  کی  هک  يا 

نک دای  یهاگ  زین  ار  ام  تسین  یبیع  چیه 

وا زادنا  ریت  مشچ  كرت  یشحو ز  یلفاغ 

نک دایص  رب  مشچ  لفاغ  دیص  يا  تسج  ریت 

لزغ 338

ناتسوب رد  ناتسود  یب  یلو  دمآ  راهبون 

ناوغرا لاهن  ممشچ  رد  تسیلیم  نیشتآ 

راهب مزب  یقاس  ددنخب  يروس  لگ  ات 

نارفعز يریخ  ماف  درمز  ماج  رد  تخیر 

راد هدنز  بش  لبلب  يور  هب  ددنخ  یک  هچنغ 

نایم رد  ار  دوخ  حبص  میسن  دزادنین  رگ 

ارم ناحلا و  شوخ  یغرم  لگ  خاش  ره  رس  رب 

نابز رب  قیاقش  گرب  نوچ  تسیشوماخ  رهم 

دوب هدیدرگ  نارگرس  ناوخ  رحس  غرم  اب  هچنغ 

نایم رد  ار  دوخ  تخادنا  حبص  داب  يرانک  زا 

لزغ 339

نک تعانق  يوک  رس  رد  اج  تدیاب  تغارف 

نک تغارف  یشاب  ات  ریگ  تعانق  يوک  رس 

جنر و جنگ  نیدنچ  هب 
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دزرا یمن  ملاع  تنحم 

نک تحار  كرت  ملاع  جنر  ندیشک  دیاب  ارچ 

وت رب  درذگب  ناسآ  راوشد  ره  هک  یهاوخ  رگا 

نک تداعس  مهس  بقل  ار  نودرگ  روج  گندخ 

ار تجاح  لها  لصاح  تسیراوخ  ناتمه  یب  نیزا 

نک تجاح  ضرع  يزاسراوخ  ار  دوخ  هک  یهاوخ  رگا 

یشحو مغ  تسد  نابیرگ  زا  یهاوخ  هاتوک  رگا 

نک تداع  ریگوخ و  ینت  نایرع  توسک  اب  نم  وچ 

لزغ 340

نکم ام  رب  افج  نیدنچ  همهنیا  رازایم  ار  ام 

نکم اهنیا  نکم  اهنیا  رسپ  يا  تسا  قشع  زاغآ 

نهک ار  نابوخ  تس  یمسر  نادب  يرای  لو 

نکم ادیپ  يون  مسر  رت  محر  یب  همه  زا  يا 

زان مشخ و  نیدنچ  هب  مه  نآ  ینک  یم  یهاگن  یهاگ 

نکم الاب  مه  مشچ  نیا  وش  هرابکی  اهراک  وگ 

نیا تس  ییاوسر  هچ  یشحو  يا  هتشگ  يرهش  روهشم 

نکم اوسر  رگد  ار  دوخ  ورم  وا  يوک  هب  نیدنچ 

لزغ 341

نم مارخشوخ  درذگ  یم  دنت  هک  ناسنیز 

نم مالس  باوج  هب  دوش  تفتلم  یک 

یتیاکح نیریش  بل  نآ  زا  وگب  متفگ 
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نم مالک  نیریش  ربلد  تفگ  خلت  دس 

تشادن ربخ  نم  لد  زوس  رگ ز  عمش  نآ 

نم مان  دینشب  وچ  تخورف  رب  هچ  رهب 

يا هسوب  هب  وا  بل  متفاین ز  یماک 

نم ماک  هب  نیریش  بل  نآ  دوبن  زگ  ره 

دوب هدیمرآ  نم  هب  هک  نم  لازغ  یشحو 

نم مار  زاب  دوش  هک  دشن  نانچ  یشحو 

لزغ 342

نک ینادواج  شیع  شخب و  ناج  یتب  روآ  تسد  هب 

نک یناگدنز  بآ  رکف  یهاوخ  رضخ  تایح 

ونشب نم  ناج  مراد  دای  یفرح  هأشن  لها  ز 

نک یناج  رای  ار  یم  ونازمه و  هشیش  اب  نیشن 

نادنر اب  فاص  دشاب  هک  دیاب  یم  يانیم  لد 

نک ینارگرس  رغاس  وچ  وگ  دشاب  هک  سکره  رگد 

دیوگ یم  رید  سوبکاخ  ین  فد و  زاوآ  هب 

نک ینارماک  شاب و  هناخیم  رد  كاخ  ایب 

لفاغ وشم  نارود  يزیمآ  گنر  ز 

www.Ghaemiyeh.comلزغ 342 ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 301 

http://www.ghaemiyeh.com


ونشب نم  ز 

نک یناوغرا  ضراع  زادنا و  ماج  هب  نیگنر  یم 

يدیدرگ ریپ  مغ  زا  هک  یشحو  نک  شوگ  تحیصن 

نک یناوج  زا  یطخ  هاوخ و  رغاس  ریگ و  یحارص 

لزغ 343

نک یم  اج  ماب  فرط  زیخ و  یم  رب  مزب  زا  یهگ 

نک یم  ام  راک  رد  يا  هوشع  ترشع  مزب  تاکز 

یتقو ره  هن  اما  یگناگیب  رد  تسین  يروصق 

نک یم  انشآ  تصرف  تقو  رد  هگن  اب  ار  هگن 

اج ره  رد  هن  نآ  اما  دز  ینغتسم  تسبوخ  هگن 

نک یم  افق  رب  یمشچ  تفگ  دیاب  هک  ییاج  دوب 

مه رب  دنز  ملاع  ات  راذگب  ار  هزمغ  يراد  وچ 

نک یم  ایح  راهظا  دولآ و  مرش  شاب  وگ  هگن 

وزاب امزآ  یم  نزیم و  ناج  رب  زان  مخز  وت 

نک یم  اهبنوخ  جالع  وگ  مسبت  رپ  ناهد 

نیا تسکاخ  گنس  رخآ  هن  تهار  رد  تسناج  رس و 

نک یم  اپ  ریز  یهاگن  هگ  مریم  تانغتسا  هب 

دیاب یم  فرظ  یشحو  تس  هدرک  رپ  لطر  لفاغت 

نک یم  امزآ  درم  �هساک  نیا  بناج  یهاگن 

لزغ 344

نیا تسیک  قارف  زا  زاب  یترسح  دوخ  زا  مبای  یم 
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نیا تسیک  قایتشا  زا  ما  هیرگ  دس  �هدامآ 

دش درگ  نارازه  نونکا  تشذگ  رب  ترسح  قوج  دس 

نیا تسیک  قارطمط  سپ  یسک  نارجه  تسین  رگ 

نز جوم  يرهز  يایرد  وا  ردنا  نارگ و  لطر 

نیا تسیک  قاذم  رهب  نکم  سک  بیصن  برای 

مه يالاب  رب  تسدنچ  ارس  نادنز  دس  بابسا 

نیا تسیک  قاثو  ایآ  هتسارآ  شوخ  تسا  ییاج 

یشک یم  نوخ  رد  هک  رس  نیا  شک  مرج  یب  هنحش  يا 

نیا تسیک  قاط  شیپ  زا  شمزیوآ  یم  هک  یتفگ 

وا رد  نارجه  دس  هدیشوپ  کلف  يا  يدومن  یلصو 

نیا تسیک  قافن  راک  يا  هتشگ  قفاوم  دوخ  وت 

یلد غراف  تبحص  رد  وت  کیدزن و  نینچنیا  رجه 

نیا تسیک  قافتا  زا  متفای  تریلد  یشحو 

لزغ 345

نک مهار  داز  یهاگن  متسبرب  تخر  تیوک  ز 

نک مهاوخ  رذع  مسبت  کی  تیانع  ریصقت  هب 

هر
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ترسح �هدید  یپ  زا  شیپ و  رد  یگراوآ 

نک مهاگن  رب  یمشچ  ار و  نیا  هن  مان  یعادو 

مدرک یم  هبعک  نابساپ  راک  هک  وا  يوک  ز 

نک مهایس  گنس  مور  رگ  ترورض  یب  ایادخ 

نم رب  مدب  نوسفا  نآ  ینوسفا و  قشع  يا  ناوخب 

نک مهاگ  زاورپ  نآ  غرم  هد  يرپ  لاب و  ارم 

مهاوخ یمن  فسوی  نم  تخب  يا  ربم  مناعنک  هب 

نک مهاچ  نادنز و  رد  تسوا  يوک  هک  اجنآربب 

مناکیپ هتسج  نافیرح  تشپ  زا  گنسرف  دس  ز 

نک مهآ  ریت  زا  رذح  یشحو  وا  کیدزن  ورم 

لزغ 346

نکم شرازآ  نم  رادلد  يدرب ز  لد  هک  يا 

نکم شراک  رد  تسدرک  نم  راک  رد  وا  هچنآ 

شا هنارادیرخ  نیب  یم  دش  وت  مشچ  يودنه 

نکم شراوخنوخ  ناکرت  رب  کیل  يدامتعا 

يروشک مه  وا  دراد  ینسح  ناطلس  وت  هچ  رگ 

نکم شرادقم  ردق و  یب  ربم  شنسح  تکوش 

متس نیا  نم  رب  دنسپم  دشک  نم  زا  ماقتنا 

نکم شرادید  عنم  هد  شا  هراظن  تصخر 

تسام ناج  جوا  زابهش  وا  دراد  رگید  ياج 

نکم شراتفرگ  ناغرم  لیخ  اب  سفق  مه 
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زان مکح  دشاب  هچ  ات  یشحو  تس  یخاتسگ  هچ  نیا 

نکم شرای  زا  ندرک  وا  اب  فطل  سامتلا 

لزغ 347

وت نالان  لبلب  نم  یلگون  نماد  كاپ  وت 

وت ناماد  نم و  قشع  یشیالآ  همه  زا  كاپ 

تنسوت دزغلب  مسرت  لدگنس  يا  زاتم  ناسنیز 

وت نادیم  رس  دش  لگ  ناگتشک  قحان  نوخ  زک 

دوشرپ ملاع  هنتف  زک  يرکشل  دبنجب  اج  زا 

وت ناگژم  ندیبنج  دهد  نامرف  ار  هزمغ  رگ 

ور داب  رب  ام  ناج  وگ  نانک  نالوج  ایب  شوخ  وت 

وت نالوج  هصرع  رد  یملاع  ناج  كاخ  يا 

نک هراظن  وت و  نیشنب  یملاع  لتق  تسلهس 

وت ناهنپ  ندید  کی  نورب  دیآ  یم  دهع  زک 

دلخ رتشن  رگ  هدید  رب  دروخ  رجنخ  رگا  لدرب 

وت ناریح  ملد  مشچ و  دش  هکسب  مدرگن  هگآ 

دوخ ورب  يزیهرپ  هچ  یشحو 
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وا غیت  رب  نزب  ار 

وت نامرد  یب  درد  نیا  دشک  یم  نوچ  ار  وت  رخآ 

لزغ 348

وش هگآ  متفگ  رد  نآ  زا  مراد  رفس  مزع  الد 

وش هر  �هدامآ  مور  یم  یقیفر  نم  اب  رگا 

يزیخ نارگ  سب  ترشع  زور  حابص  يا  شاب  کبس 

وش هتوک  هودنا  بش  يا  يزارد  دح  زا  مه  وت 

ارام کلف  يا  تسا  تسخن  ساپ  نامه  بش  زا  زونه 

وش هگ  رحس  مه  ام  بش  کی  وگ  نارگید  نوچ  دش  هچ 

ار اهناج  هداتفا  باتهامرد  بصق  يامیس  ز 

وش هم  تعلط  شوپ  هیاس  نیکشم  ربا  يآرب 

یناریح قشع و  ماقم  نآ  مان  تسه  یتشهب 

وش هگآ  تفر  دیاشن  اجنآ  تسه  لقع  ات  یلو 

دزیخ ثبع  يوپ  کت و  زا  مدرم  درو  لوبق 

وش هگ  رد  لوبقم  هن  شاب و  سک  رد  دودرم  هن 

یشحو ایب  شوخ  دراد  تاشیوشت  عبط  ياوه 

وش هفرم  نیشنب  يا  هشوگ  رطاخ  نانیمطا  هب 

لزغ 349

وت يوزرآ  ملد  رد  یگنحش  هب  ون  هدمآ 

وت يوک  درگ  هب  هداد  مینابساپ  بصنم 

وگب دنک  یم  هچ  مکح  میز  نوچ  هراشا  تسیچ 
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وت يوخ  لوبق  در و  نم  قشع  کین  دب و  رد 

نیبگنا رد  ورف  هدرب  سگم  نوچ  هتشرف  ياپ 

وت يوگو  تفگ  هر  رد  هتخیر  دهش  هک  هدنخ 

ناوداج دنب  تنم  دشک  یم  فلز  مخ  ناز 

وت يوم  تسرپ  قوط  دش  هک  نم  ناج  ندرگ 

ور شیپ  زاین  تسد  هتشاد  يرذگ و  یم 

وت يور  ناوخ  هحتاف  نم  هاگن  ادگ  مشچ 

یسب شک  هبارق  تسین  ارت  مخ  رس  فاص 

وت يوبس  هت  درد  دسر  نم  هب  را  میضار 

نتشیوخ راگن  تسد  دز  کشر  هن  رگا  یشحو 

وت يولگ  رذگ  رد  هرگ  دنک  یم  هک  هیرگ 

لزغ 350

وت زا  ما  هدرزاین  هک  دشابن  راب  کی 

وت زا  ما  هدرک  شوخ  هچ  هک  دوخ  زا  متریح  رد 

دناشچب تبوخ  وت  وچ  یفیرح  هک  مهاوخ 

نم هک  لطر  نیا  �هدنام  هت 
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وت زا  ما  هدروخ 

نادند بل و  مرهز  هب  هدولآ  هک  هویم  نیا 

وت زا  ما  هدرورپ  هک  تس  یخاش  �هوابون 

کشخ مغ  �هدقع  رب  تشگ  نوخ  �هدرپ  دس 

وت زا  ما  هدرمژپ  �هچنغ  زا  رت  هدرم  لد 

مدناشف وت  رب  دوب  رمع  رگا  یشحو  نوچ 

وت زا  ما  هدروآ  بل  کیدزن  هب  هک  یناج 

لزغ 351

وت يادوس  دنک  نایغط  دوش  بلاغ  نونج  مسرت 

وت يامرف  نونج  قشع  دهنرب  ندرگ  هب  مقوط 

تیفاع بیج  هب  مک  اچ  دنکفا  یم  ییآ و  یم 

وت يانعر  دق  ینعی  ناشک  نماد  یلگ  خاش 

ناتب لد  نیگنس  مشچ  زا  دوب  مسر  یهاگن  یتقو 

وت يانغتسا  دهع  رد  دش  خوسنم  مه  مسر  نآ 

وزرآ دس  يرس  ره  رد  تهر  رد  اهرس  هدوسرف 

وت ياپ  ریز  هب  کی  کی  دش  كاخ  اهوزرآ  ناو 

نزم مد  یناج  تخس  زو  لد  هودنا  نیبب  یشحو 

وت ياسرف  ناج  هودنا  ار  هوک  دشاپب  مه  زک 

لزغ 352

وا ياهییانشآ  زا  اهقوذ  مدرک  هچ  رگ 

وا ياهییادج  رخآ  دیشک  نم  زا  ماقتنا 
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متشاد یتقو  هک  لد  نآ  تسا  لد  نیا  هلا  هلا 

وا ياهییامندوخ  برق و  راهظا  نآ  دای 

دنام رود  يراهب  مرخ  زک  غرم  نآ  ترسح 

وا ياهییاونیب  زا  سایق  ندرک  ناوت  یم 

نمچ غرم  يا  میغاد  مه  درد و  مه  وت  ام و 

وا ياهییافو  یب  زا  نم  لان و  یم  لگ  وت ز 

ربص هب  دوخ  ناحتما  لصو و  دیما  یشحو و 

وا ياهییامزآربص  دنک  يراک  تبقاع 

لزغ 353

وک نم  تزع  يدرک  راوخ  منامدرم  نایم 

وک نم  تمرح  يراگزور  مدوب  وت  يوک  گس 

تهار رس  زا  دزیخ  هک  يدرگ  مرخ  یم  ناج  دس  هب 

وک نم  تمیق  تشیپ ،  هار  كاخ  ردق  مرادن 

تمزب مرحم  دیازف  يدرد  نامز  ره  مغاد  هب 

وک نم  ترسح  غاد  درد و  دیوگ  وت  اب  وک  یسک 

دسرپ نم  لاوحا  دشک  ار  یهانگ  یب  دهاوخ  وچ 

وک نم  تبحص  رد  دشن  ادیپ  نامناخ  یب  نآ  هک 

رد وگم 
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یشحو یترشع  شیع و  هب  میاد  وا  مزب 

وک نم  ترشع  مغ ،  زا  مدرم  ترشع ،  شیع و  نیمادک 

لزغ 354

وک یناتسلد  ون  زا  تفرگب  نهک  قشع  زا  لد 

وک یناتسوب  مرخ  غرم ، نیا  تسکش  مه  رب  سفق 

مهاوخ یم  زادنا  فیرح  رد  شتآ  مرگ  هاگن 

وک یناشف  شتآ  دش  درس  تبحم  زک  لد  نیا  رب 

دمآ رامخ  ملاع  کی  تفر و  رس  زا  هنیشود  یم 

وک ینارگ  لطر  ون و  مزب  هزات و  فیرح 

يریجخن تسنازیرگ  ندرگ  رد  هراپ  دنمک 

وک ینانع  کباچ  هگجامآ  نیزا  تسج  دهاوخب 

یناد یم  هک  يرهز  زا  یشحو  مراد  خلت  قاذم 

وک ینابز  نیریش  مونشب  یک  ات  خلت  ثیدح 

لزغ 355

وا زا  بارخ  اهناج  روشک  باسح  یب  دش 

وا زا  باسح  یب  بجع  هچ  وخدنت  تسا و  كرت 

تسین شیب  هدنز  رگد  نامز  کی  هناورپ 

وا زا  باتم  خر  نکم و  یشکرس  عمش  يا 

وت هک  سوهلب  يا  شک  باوخ  باقن  رد  رس 

وا زا  باجح  يرادن  يا و  هدنز  رای  یب 

شیوخ مامت  هام  تفرگرب ز  هدرپ  ات 
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وا زا  باتفآ  دیشک  مامت  يدرز  ور 

وت دپت ز  یم  نوخ  هب  هتشک  مین  هک  یشحو 

وا زا  بارطضا  نیا  دور  نورب  رگم  ناج  اب 

لزغ 356

وت زا  رذگهر  ره  هب  تخوس  نید  �هناخ  دس 

وت زا  رذح  يدرک ،  وت  هچنآ  دنکن  رفاک 

سرپ نم  ندروخ  رگج  حرش  یسک  محر  یب 

وت زا  رگج  رب  مروخ  دنچ  افج  ناکیپ 

یلخن وت  وچ  زا  ارم  دروآرب  هک  سکنآ 

وت زا  رب  رمع  نمچ  رد  دروخن  برای 

تسیچ ربخ  ریغ  رفسمه  نآ  زا  دصاق  يا 

وت زا  ربخ  کی  منک  مولعم  هک  باتشم 

شیوخ مغ  فرح  ام  هب  حرش  یهد  هچ  یشحو 

وت زا  رتب  مغ  دس  هب  میریسا  زین  ام 

لزغ 357

وا هب  میوگ  یم  شیوخ  لاح  کیدزن و  مور  یم 

وا هب  میوگ  یم  شیپ  نیز  متشاد  ناهنپ  هچنآ 

شوماخ ما  هتشگ 
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یتحار مراد  هک  درادنپ  و 

وا هب  میوگ  یم  شیر  نورد  زا  یفرح  دنچ 

شیب زور  ره  دوش  مدرد  نم و  زا  وا  تسا  لفاغ 

وا هب  میوگ  یم  شیپ  زا  شیب  درد  نیز  یکدنا 

دنخشون لعل  دنبرد  لد  زیرنوخ  تا  هزمغ 

وا هب  میوگ  یم  شیوخ  يافج  دناد  یمن  لد 

ناج هب  دجنر  یم  دنک  رب  وزا  لد  یشحو  هچ  رگ 

وا هب  میوگ  یم  شیکدب  ربلد  نآ  دب  رگ 

لزغ 358

وت يافج  دشک  دنچ  مدوخ  لد  لعفنم 

وت يادخ  زا  شمهاوخ  رگم  وت  يافج  رذع 

لعفنم بیقر  بات  متقاط  بات و  تشگ ز 

وت يار  هزیتس  عبط  دوش  یمن  لجخ  چیه 

يوش نم  زور  هب  هک  ات  منک  اعد  بش  همه  بش 

وت يازس  دهدب  وک  یهد  يرگمتس  هب  لد 

لگ هب  دوش  یمن  هتسب  لد  هب  دتفیم  وچ  هنخر 

وت يارس  رد  كاخ  نوخ  هب  نکم  رت  هژم  وگ 

میتسه تخوسب  وت  زا  لقع  بیرف  مقر  يا 

وت يایمیک  �هخسن  دنک  یم  هایس  هناخ 

ربم شتزع  همه  نیا  هتشاد  فطل  رسفا 

وت ياپ  ریز  هب  تسپ  دش  هک  ام  زجع  كرات 
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ینک یم  جالع  بوخ  ییشحو  بیبط  هک  يا 

وت ياود  ارم  درد  دهد  یم  رشح  هب  هدعو 

لزغ 359

وا رد  نایرب  ار  هدرسفا  لد  مهاوخ  یشتآ 

وا رد  ناهنپ  اه  هلعش  ناج  نمرخ  نیمک  رد 

بات دنیشنن ز  هک  نازوس  مدیاب  یم  يا  هلعش 

وا رد  نافوت  دس  مرگ  نوخ  دیآ ز  شوجب  رگ 

دیلک مهاوخ  يا  هنحش  تسد  هب  ار  لد  �هناخ 

وا رد  نادنز  دس  بابسا  مه  يالاب  رب  دنچ 

قشع هتسب  وا  �هنخر  یمسلط  مراد  وزرآ 

وا رد  ناریح  نم  نوریب و  نآ  رد  نادرگرس  لقع 

شا هجوم  زک  نیمه  سب  تبحم  يایرد  دوس 

وا رد  ناج  دنامب  نادرگرس  یتشک و  دنکشب 

نسح نابنج  نانع  يا  زات  مرس  رب  يراوسهش 

وارد نالوج  �هصرع  دس  هدب  یمشچ  مهگناو 

زان نالوج  رد  هک  دیاب  يا  هصرع  یشحو  مشچ 

تخاس دناوت  دهاوخ  را  یخوش 
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وا رد  نادیم  دس 

لزغ 360

وت گنج  تشگ  لدب  حلص  هب  یعدم  اب 

وت گندخ  مخز  داب ز  دیون  ار  ام 

موم وچمه  تفریذپ  ریغ  بیرف  شقن 

وت گنس  وچمه  لد  هآ  تشگ  مرن  نوچ 

باکر نارگ  يریغ  هب  نانع و  کبس  ام  اب 

وت گنرد  باتش و  تخس  تسا  روآ  کشر 

زاس هب  منک  فلاخم  گنچ  هب  دوخ  نوناق 

وت گنچ  ییاهر ز  لامتحا  تسین  نوچ 

درس هن  يا  هدید  ناهج  مرگ  هن  لگ  هزات  يا 

وت گنر  بآ و  دوشن  مک  هک  امن  یعون 

نک زارتحا  ام  میملاع ز  مان  دب 

وت گنن  سومان و  بناج  ظفح  تسامرب 

تاتفاک شافخ  تولخ  هب  نیشن  یشحو 

وت گنت  کیرات و  �هبلک  جنک  هب  دیان 

لزغ 361

ورب زیخرب و  هک  دید  بضغ  هب  میوس  دنت 

ورب زیرگب و  هک  تخیر  اپ  هت  رد  مکسخ 

تفگ دز و  رجنخ  هب  تسد  مهنگ  متفگ  تسیچ 

ورب زیهرپب و  هتشک  يوش  هک  مد  نآ  زا  شیپ 
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وت نماد  نم و  تسد  شکب  هک  متفر  شیپ 

ورب زیت و  نکم  زاب  نم  شتاک  دش  مرگ 

مشکب اپ  زا  مغ  راخ  رگم  هک  متسشن  یم 

ورب زیگنیم و  بیرقت  هک  مانشد  داد 

دیما کشا  همه  دیدرگ  هک  هدید  نیا  یشحو 

ورب زیر و  ورف  هدید  زا  نک و  ترسح  بآ 

لزغ 362

هد منآ  تخب  ایادخ  ندرم  وا  ياپ  رد  اشوخ 

هد مناشن  مبای  اجک  یتخب  نینچنیا  ناشن 

شیاپ �هتسیاش  نیرفآ  ناج  يا  مهاوخ  يراثن 

هد مناج  �هنیجنگ  کی  رهم  افو و  دقن  زا  رپ 

يداد نوچ  لصو  ایادخ  مک  تصرف  رایسب و  نخس 

هد مناسل  یط  نامز  لوط  رگا  یشخب  یمن 

يدنسرخ قوط  ندرگ  هب  مقشع  شک  يراوخ  گس 

هد مناوختسا  کی  يرتسگ  يدیما  ناوخ  رگا 

اشاح ییوت  نوچ  قشع  قشع و  زا  یگدرزآ  نم و 

هد مناحتما  تسد  هب  يراد  یمن  رواب  ترگ 

یتسمدب هک  مزادرپ  هناخمخ  نآ  نم 
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مناد یمن 

هد منارگ  لطر  زا  یم  نارود  یقاس  يا  الا 

یشحو نم  لاوحا  وا  رد  تسد و  رد  راموط  یکی 

هد مناد  هتکن  رای  هب  یهاگ  دوش  تصرف  رگا 

لزغ 363

هلایپ هلال  وچ  ملد  نوخ  گنر ز  هتفرگ 

هلایپ هلایپ  لد  نوخ  مروخ  وت  یب  هکسب  ز 

برطم ین  �هلان  رای و  هگمزب  تسا  شوخ 

هلایپ هلال  نایم  ندیشک  رای  تسد  ز 

یباین هناخ  هلچ  نادنر ز  رطاخ  يافص 

هلایپ هلاس  ود  یم  زا  تسا  رپ  هک  ور  رید  هب 

ام یمرخ  کشا  ناراب  تمالع  دوب 

هلایپ هلاه  تسا و  هم  نشور  �هداب  هک  یبش 

یتسم رس  زا  درکن  يوعد  وت  مشچ  هب  رگا 

هلایپ هلاژ  تسکش  سگرن  رس  رب  هک  دش  هچ 

مد نیا  رد  هصاخ  هلایپ  سگرن  وچ  تسد  هنم ز 

هلایپ هلازغ  دروخ  یم  دهد و  یم  هلال  هک 

ندیشک هلایپ  زا  یشحو  دنک  هبوت  هنوگچ 

هلایپ هلاوح  لزا  رد  وا  هب  دنا  هدرک  هک 

لزغ 364

هدب یلاصو  دوز  تسا  سب  ایادخ  رجه 
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هدب یلاب  رپ و  ای  همهنیا  هدم  قوش 

يا هزادنا  ملد  زا  ریگب  ار  دوخ  یبوخ 

هدب یلامج  ضرع  ما  هدروآ  هنیآ 

ارچ تشهد  همهنیا  زیرگ  تشحو  لد  يا 

هدب یلالم  حرش  وجب  یفرح  تصرف 

زان ياضاقت  دنچ  ناج  مین  کی  یپ  زا 

هدب یلاجم  کیل  وت  هب  کنیا  مهد  یم 

شخبم یشخبن  لصو  یسک  بیرف  هداس 

هدب یلاصو  هدعو  مدب  ینوسف  مین 

قشع قوذ  نیا  یشحو و  وت  ياهلزغ  دای 

هدب یلازغ  هب  لد  تسا  سب  يدرگ  هدهیب 

لزغ 365

هد هناخترشع  بیترت  نک  هدامآ  برط  فاص 

هد هنامیپ  روخ ،  هنامیپ  ار ،  ریغ  ناشنب  نیشنب و 

یعدم ددرگ  مار  ات  هن  مزب  رد  افو  لقن 

هد هناد  بیرف  ار  وا  سفق  رد  دوبن  هک  یغرم 

وت يوک  رد  يا  هماگنه  نامز  ره  ددرگ  مرگ  ات 

هد هناوید  نیا  ریجنز  ار  تسود  يزاب  نالفط 

آرد نادیم  رس  رب  شوخ  نابرشم  یلاباال  اب 

راتسد
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هد هنادنر  نآ  رب  یبات  نک  هتفشآ  ار 

شکب تفخ  نیا  تسا  لهس  لجخ  یتشگ  وا  شیپ  رگ 

هد هناسفا  نیا  فیفخت  یک  هب  ات  تیاکش  یشحو 

لزغ 366

هآ هآ  دش  يرفولین  تیلیس  زا  شا  هلال 

هایس تیور  دشن  تیور  نآ  زا  مرش  ملعم  يا 

رگدادیب يا  سرتان ، ادخ  يا  ملعم ،  يا 

هانگ دوخ  نسح  گنسمه  وا  دراد  متفرگ  نم 

رذع رهبزا  ازف  ناج  هاگن  دس  تیور  درک 

هاگن ره  سکان  وت  نوچ  نارازه  دس  ياهبنوخ 

ورهام نآ  �هماخ  نوچمه  کشخ  تتسد  داب 

هام هدنبات  نآ  قشم  نوچ  هیس  تراسخر  داب 

ربخ اب  مدوبن  نم  امرف ، روذعم  نم  ناج 

هابت يو  رب  متخاس  یم  نم  هنرو  ار  یگدنز 

شنتشک يارب  مراد  روخم  مغ  مه  نامز  نیا 

هاک رمع  زادگ  ناج  هآ  ریت  یشحو  وچمه 

لزغ 367

هدنام رت  مشچ  اج  دس  كاخ  رب  ترد  زا  متشذگ 

هدنام رد  كاخ  رب  ناشن  دس  مخرس  کشا  زک  نیبب 

رد رب  وزرآ  مشچ  تسیکانمغ  هک  رگنب  ایب 

هدنام رذگهر  نیارس  رب  یهاگن  دیما  هب 
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یتشگ مغ  نارامیب  يدید ز  ارک  ره  نم  زجب 

هدنام رگد  رامیب  هک  رجنخ  هنم  فک  زا  زونه 

شیالاب لخن  مدید  رود  زک  اهرمع  دمآرب 

هدنام رظن  شیپ  رد  راتفر  دق و  نآ  مزونه 

دوخ لاح  ضرع  یشحو  بیرقت  یب  هتفگ  سک  ره  هب 

هدنام رتشیب  مد  کی  بیرقت  نیا  هب  تمزب  رد  هک 

لزغ 368

همه دمآ  ناوتان  نیا  �هنیس  رب  تکوان 

همه دمآ  ناشن  رب  تریت  هک  اداب  نیرفآ 

مرغال مسج  وت  دادیب  ریت  ناشن  دش 

همه دمآ  ناوختسا  رب  یتخادنا ، گندخ  دس 

تا هزمغ  گندخ  شیپ  ناشن  مدرک  لد  ناج و 

همه دمآ  ناج  هب  راز و  لد  زا  تریت  تسج 

دوب وت  دادیب  ریت  ناشن  ایوگ  نم  ناج 

همه دمآ  نامناخ  یب  نم  ناج  رب  هکناز 

وا زا  مدروخ  اهمخز  یشحو  هتشگ  مخ  نت  رب 

وربا ناز  هدرک  شکرپ  ریت 
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همه دمآ  نامک 

لزغ 369

هار تقشم  زا  میاساین  هک  مرس  نآ  رب 

هام لوا  لاله  نوچ  رگد  رهش  هب  مور 

تسد مراین  یسک  ناوخ  رس  يزبس  هب 

هایگ گرب  هب  موش  یضار  تعانق و  منک 

مشچ رد  نینهآ  لیم  ارم  داب  هدیشک 

هایس مشچ  باتفآ  رز  هب  منک  رگا 

یتسپ نیا  رد  دش  هریت  ما  هنیآ  وچ  لد 

هاچ کت  رد  بآ  وچ  منیشن  دنچ  تسا  سب 

دنتفر نآ  زا  هاج  لها  انف  هاچ  رعق  هب 

هاگن دننک  یمن  رگمتس  رای  شیپ  هک 

لزغ 370

هن ای  نابرهم  نم  اب  دنام  یهاوخ  هک  مرکف  نیا  رد 

هن ای  نامز  نیا  يراد  هک  یفطل  ینک  یم  مک  نم  هب 

رخآ مشک  اهیراوخ  وت  زک  یقلخ  دنراد  نامگ 

هن ای  نامگ  نیا  رخآ  دش  دهاوخ  نیقی  نم  زیزع 

هدیشوپ تشاد  دیاب  ریغ  زک  یسب  دشاب  نخس 

هن ای  ناشنرطاخ  تنم  فرح  دش  هک  مناد  یمن 

تیوک گس  نم  يا  یگس  ار  یناتسآ  ره  دوب 

هن ای  ناتسآ  نیا  گس  مشاب  نم  هک  یهاوخ  یم  وت 
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مراد دوخ  لاوحا  زا  وت  اب  یفرح  دنچ  یناهن 

هن ای  ناهن  دنام  یم  ریغ  زک  ما  هشیدنا  نیا  رد 

یشحو ینک  وا  لامج  ياشامت  ناسنیز  رگا 

هن ای  ناهج  ياوسر  تشگ  یهاوخ  هک  نک  اشامت 

لزغ 371

هتسکش هلمح  کی  هب  تسام  هپس  بلق 

هتسد ود  غیت  دنزن  ات  وگب  هزمغ  اب 

مه ناج  هدش  یمخز  هتسج و  رگج  ناکیپ ز 

هتسجن هناخنامک  تریت ز  هک  هفرط  نیو 

تس هدیرب  وت  لصو  ریاط  زا  نم  دیما 

هتسسگ رات  نیا  هب  تسب  وا  رپ  ناوتن 

وت مرگا  ییاعد  تسد و  نم و  رود  زا 

هتسبن هزویرد  رد  یئانث  ناوخ  رب 

میناشنب يرابغ  هک  يداسک  تشاذگن 

هتسشن درگ  وا  رب  هک  تبحم  سنج  نیز 

يداهن دنب  شاوت  هکنآ  دهرن  زگره 

هتسکش لاب  رپ و  غرم  سفق  هب  دریم 

نداهن دیما  نمرخ  ناوتن  یشحو 

وت هک  انمت  مخت  نیز 
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هتسرن یتشک و 

لزغ 372

همهنیا ییانشآان  وخ  هناگیب  يا  رخآ 

همهنیا ییافویب  تورم  تیاغ  نیا  هب  ات 

تسا سب  یتسسگب  دنویپ  مهز  ار  مناج  مسج و 

همهنیا ییامزآ  روز  نم  وچمه  یفیعض  اب 

داب مرش  مشیوخ  يور  زا  دش  هدوس  مناوختسا 

همهنیا ییاس  هراسخر  وزرآ  زا  نیمز  رب 

نامه ام  رجه  ریگلد و  دش  لصو  زا  دوب  هک  ره 

همهنیا ییادج  بات  تقاط و  ار  ام  تسین 

یک هب  ات  تلود  رادید  �هزویرد  نیا  یشحو 

همهنیا ییادگ  نیا  تسعضو  هچ  يدرب  دوخ  ضرع 

لزغ 373

يا هدرک  مراوخ  هک  سب  زا  مرذگن  تمزب  يوس 

يا هدرک  مرابتعا  یب  نوچ  هک  سک  دنادن  ات 

لاعفنا زا  زاب  دید  مناوت  سک  يوسب  نوچ 

يا هدرک  مراسمرش  مدرم  يور  زک  نینچنیا 

زیرب نم  نوخ  راذگم  نیا  زا  شیب  مدیماان 

يا هدرک  مراودیما  نتشیوخ  فطل  هب  نوچ 

تافتلا دص  یتشاد  نم  اب  هک  يرای  نامه  وت 

يا هدرک  مرای  هودنا  مغ و  دص  اب  نامز  نیاک 
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رازن راز و  یتسیک  ناسنیدب  یسرپ  یم  هک  يا 

يا هدرک  مرازن  راز و  نینچنیاک  نم  میشحو 

لزغ 374

يا هدرک  اج  لد  هب  ونزا ، ملد  رب  بلاغ  تسیقوش 

يا هدروآ  موجه  قشع  نایم  رد  هتفرگ  مناج 

هدزاب تدنمک  بات  نم  دایص  شک  دیص  يا 

يا هدرشفا  ولگ  دیص  دنز  اپ  تسد و  دنچ  ات 

تیفاع يوس  راچ  زا  ناکد  نیا  نیچرب  لقع  يا 

يا هدروخ  ییایپ  لطر  نورب  یتسم  دب  هب  دماک 

ما هنیس  وت  �هزمع  زا  دش  ساملا  ندعم  نوچ 

يا هدرزآ  لد  اجنآ  دهن  یم  ولهپ  هک  یمحر 

وک رون  ار  تلد  اما  مه  وت  يراد  لد   ، ریغ يا 

يا هدرم  غارچ  ناسنیا  تسا  هداتفا  رازم  ره  رد 

نابرشم ردنمس  ام  زا  باتب  هر  ییآ  غرم  وگ 

يا هدرسفا  ره  دیان ز  ندش  رد  شتآ  هب  ینعی 

نایع تروص  نیا  هب  يدرک  وت  هک  اهینعم  هچ  یشحو 

يا هدرب  ینعم  هب  یپ  وک  درب  ینعم  نیا  هب  هر  ات 

لزغ 375

هب رگد  دهاوخ 

www.Ghaemiyeh.comلزغ 374 ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 323 

http://www.ghaemiyeh.com


يا هتسب  لاب  یهگماد 

يا هتسج  ماد  زا  يا  هتسکش  سفق  غرم 

شیتسه دراذگن ز  ات  تسیک  دایص 

يا هتسکش  لاب  هدیرب و  رس  زا  ریغ 

ناج يولگ  ددنب  هک  زاب  هداتس  يدیص 

يا هتسسگ  دنمک  زونه  شندرگ  رد 

وا زا  ناشن  دنامن  زاب  هک  يا  هگرج  وک 

يا هتسب  هبانوخ  �هدروخ  مخز  ناج  زج 

تفای هک  یسک  شقوذ  هک  قشع  دیق  تسیدیق 

يا هتسر  زاب  لد  درکن  بلط  زگره 

وا زا  نورب  دیآ  هک  تسا  رس  نآ  رد  ترشع 

يا هتسش  هبانوخ  هب  هرهچ  دادماب  ره 

دشن نابز  شتآ  هک  شاب  شومخ  یشحو 

يا هتسشن  شتآ  رب  هلعش  وچ  یلد  الا 

لزغ 376

يا هدرک  نایرگ  مشچ  رد  اج  هدومرف  یمدرم 

يا هدرک  ناتسلگ  ار  ناتخب  روش  راز  هروش 

تس یمغ  دغج  يا  هشوگ  ره  رد  هک  لد  نیو  اجک  وت 

يا هدرک  ناریو  جنک  رد  اج  هک  ینام  ار  جنگ 

تسدش نیا  لکشم   ، تسا قیفوت  فوقوم  اهراک 

يا هدرک  ناسآ  راک  ام  رب  هبعک  يا  وت  هنرو 
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دایز ممشچ  دشک  یم  رهاوجلا  لحک  تنم 

يا هدرک  نالوج  هک  یهار  نآ  زا  درآ  کمن  رگ 

ابص يا  مدقم  ریخ  وت  زا  دیآ  یم  ناج  يوب 

يا هدرک  ناناج  يوک  درگ  هب  یقوط  ابلاغ 

تست هارمه  رگم  فسوی  نهاریپ  ابص  يا 

يا هدرک  نابیرگ  رد  لگ  نیا  غاب  نیمادک  زا 

دنمک رد  یشحو  زادنا  دیص  كرت  يا  ابحرم 

يا هدرک  ناج  ندرگ  دنمک  شوخ  مقوش  بذج 

لزغ 377

يدروخ يا  هنامیپ  ره  هب  ایوگ  يا  هداب  يوبس 

يدروخ يا  هناخمخ  رگم  یتسم  نیا  مخ  کی  درادن 

ندومیپ لطر  مه  اب  تسنایانشآ  بأد  هن 

يدروخ يا  هناگیب  تبحص  رد  اییوگ  یم  نیا  وت 

هتفشآ راتسد  اب  یتسم و  دب  هب  رس  يداهن 

يدروخ يا  هنادنر  �هداب  شوخ  يدمآ  رازاب  هب 

هداب نیا  هک  دنام  نادب  ناناج  روخ  هداب  تمکح  هب 

يدروخ يا  هنازرف  اب  هن  يدروخ  دوخ  وچ  یکاب  یب  هب 

یشحو يا  هنرو  درادن  یمرگ  لد  نوخ  بارش 

يدروخ يا  هنامیپ  زا  شود  اه  یم  هچ  یناد  یم  وت 

لزغ 378

نم
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يدرک وکن  يدرک ،  ناج  دصق  ار  نیگهودنا 

يدرک وکن  يدرک ،  نامداش  ملتق  هب  ار  نابیقر 

يدنکفا مدیمون  مغ  ناریو  �هبلک  جنک  هب 

يدرک وکن  يدرک ،  نابزمه  تنحم  دغج  اب  ارم 

یمورحم گنس  زا  ارم  يدنار  نتشیوخ  يوک  ز 

يدرک وکن  يدرک ،  نانچ  دمآ  یم  هچنآ  تتسد  ز 

نم اب  دب  رایغا و  اب  تسود  ینابرهم  زا  يدش 

يدرک وکن  يدرک ،  نانمشد  ماک  هب  رخآ  ارم 

وترب نیرفآ  مشیوخ  يوک  زا  يا  هدنار  یشحو  وچ 

يدرک وکن  يدرک ، نام  ناخ و  یب  ار  هتشگرس  نم 

لزغ 379

يراد لاح  هچ  تدش  هچ  تفلک  هب  يدشورف  هچ 

يراد لالم  یسب  هک  یماج  ود  شکب  ورب و 

يدروخ شیع  بارش  هک  مغ  زا  غراف  تست  لد 

يراد لاب  غارف  هک  یتسم  شوک و  شیع  هب  وت 

لطاب لایخ  دص  نم و  لباقم  رد  هتسشن  وت 

يراد لاصتا  هک  هب  لیخت  ملاع  هب  هک 

میآ ردنا  وت  لد  هب  برای  ملع  مادک  هب 

يراد لایخ  رد  هچ  هک  منادب  منیبب و  هک 

روخ يا  هدنام  زاب  مغ  تیانع  حشرت  هب 

يراد لالز  بل  هب  اهناج  ناوراک  هک  وت 
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یتسم قشع  بارش  یشحو ز  وت  زا  تسا  شوخ  هچ 

يراد لاصو  مغ  هن  یقارف  �هتسخ  هن  هک 

لزغ 380

یسک درخ  ار  افو  سنج  هک  مور  ییاج 

یسک دروآ  نابز  هب  نم  عاتم  مان 

تساجک دنک  يرای  يریگتسد  هک  يرای 

یسک درد  یبیج  دشارخ و  يا  هنیس  رگ 

تسافو ضرغ  يرای  تسه و ز  هچ  ره  تسیرای 

یسک درب  یم  اجک  تسافویب  هک  يرای 

نبراخ دنک  یم  وچ  تفگ  بوخ  هچ  ناقهد 

یسک درورپ  ارچ  تسا  رب  نیا  شک  یخاش 

افو یب  نارای  تبحص  يارب  یشحو 

یسک دروخ  مغ  دنک و  نیزح  ارچ  رطاخ 

لزغ 381

یباطخ تیانع  هب  يزاون  مرگ  دوش  هچ 

یباتع �هناهب  هب  یفطل  يارب  رگا  هن 

رپ دنز  نوخ  هب  نم  لد  يراکش  ناج  ياپ  هت 

وچ
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یباقع فرصت  هب  دتفا  هک  يرتوبک 

يراوس نانع  کبس  هچ  مسوب  باکر  شنم  وچ 

یباکر نارگ  الب  وچ  دش  نانعمه  ریغ  هب  وچ 

لگ لگ  راخراخ و  هدش  محالص  �هقرخ  همه 

یباب چیه  هب  دورن  یم  نآ  غاد  هک  ییم  ز 

درادن یتیاهن  هک  شناد  سرد  راذگب 

یباب ود  کی  سیونب  یشحو  قشع  باتک  ز 

لزغ 382

یگدوسرف نیدب  یمسج  دروآ  بات  مغ  هوک  نوچ 

یگدومرف نت  دیاب  نیزا  شیب  دباتن  رب  مغ 

هرگ لد  رد  يا  هیرگ  ین  بل  کیدزن  يا  هلان  ین 

یگدوسآ رگا  تسنیا  نکم  نم  بیصن  برای 

نکم تمهت  يا  هدولآ  يرگید  قشع  هب  یتفگ 

یگدولآ نم و  قشع  اجک  هللاذاعم  اشاح 

ود هلابند  گس  نیا  دنام  وردنت  راوس  نآ  تفر 

یگدوس تدابم  برای  بلط  ياپ  يا  باتشب 

لزغ 383

ینک یم  هچ  ار  بدا  قیرط  منک  یط  رگ 

ینک یم  هچ  ار  بلط  شخر  ریلد  منار 

زان ياه  هنشد  مروخن  ورف  لد  هب  نم  رگ 

ینک یم  هچ  ار  بضغ  صیرح  �هزمغ  نآ 
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ار نسح  درک  ناوت  عنم  زان  مریگ ز 

ینک یم  هچ  ار  بلط  دنمزاین  مشچ 

يدمآ رب  متفرگ  زین  خوش  مشچ  اب 

ینک یم  هچ  ار  بل  یناهن  �هدنخ  نآ 

زوس هانگیب  شک  ریسا  ببس  یب  يا 

ینک یم  هچ  ار  ببس  رشح  هب  رگا  دنسرپ 

دوب رثا  یب  رگا  مزور  زاین  زجع و 

ینک یم  هچ  ار  بش  لد  �هیرگ  ریثأت 

یعدم گنن  زا  وت  هکنآ  متفرگ  یشحو 

ینک یم  هچ  ار  بقل  رعش  نابز ز  یتسب 

لزغ 384

يدید یمن  زگره  وا  يور  رگ  الد  يدوب  شوخ  هچ 

يدید یمن  زگره  وا  يوخ  زا  نینچ  ياهافج 

نم بیقر  زا  دز  رس  وت  قح  رد  هک  ییاه  نخس 

يدید یمن  زگره  وا  يوس  يدرد  دوب  یم  ترگ 

رخآ رت  مشچ  يا  ارم  يدنکفا  یلاح  دب  نیدب 

يدید یمن  زگره  وا  يوکین  خر  رگ  يدوب  هچ 

یتشگ یم  روک  لد  يا  شاک  يدیماان  کشا  ز 

يدید یمن  زگره  وا  يولهپ  ار  ریغ  ناسنیز  هک 

تنحم هوک  دس  ارت 
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یشحو يدمآ  شیپ  یکشاک 

يدید یمن  زگره  وا  يوک  هار  يدرم و  یم  هک 

لزغ 385

ینیبن دب  زگره  هک  يا  يدید  هچ 

ینیبن دوخ  يالتبم  يوس  هک 

یتفر یتشک و  ارم  هلا  افع ك 

ینیبن دب  یهالا  یتفر  وکن 

تبحم يایرد  نایاپ  وجم 

ینیبن دح  ارنآ  قرغ و  يدرگ  هک 

ابیقر يدروآ  رب  مدوصقم  ز 

ینیبن دصقم  يوس  هر  یهالا 

میوس هک  يدید  نم  دب ز  روط  هچ 

ینیبن دیاب  یم  هک  يروط  نآ  هب 

شمزب دودرم  نیمه  یشحو  منم 

ینیبن دب  ار  نارگید  ششیپ  هب 

لزغ 386

یتخورفا ام  ناج  رد  یشتآ 

یتخوس ترسح  ار ز  ام  یتفر و 

رفس يدرک  ناتسود  عادو  یب 

یتخومآ شور  هار و  نیا  هک  زا 

ارچ يدید  يدب  نارای  زا  هنرگ 
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یتخود نارای  رادید  زا  هدید 

یتخادنا ربص  حرط  وا  خر  یب 

یتخومآ اجک  زا  ربص  نیا  لد  يا 

یشتآ دز  ملع  تناج  زا  یشحو 

یتخوس ار  یملاع  نامناخ 

لزغ 387

یسک ناتسلگ  ياشامت  رود  زا  نم و 

یسک ناتسب  دنسرخ ز  هدش  یمیسن  هب 

نارگن ترسح  هب  رادید و  تمعن  رظن  رد 

یسک ناوخرب  هدش  نامهم  هتسب و  اهتسد 

هب دیاسرفب  تسد  نیا  مرس  راب  ریز 

یسک ناماد  تسا ز  رود  هک  تس  یتسد  هکنآ  ز 

دنبجع هورگ  ود  نایوکن  ناهاشداپ و 

یسک نامرف  هب  دنشابن  دندوبن و  هک 

هدنز یشاب  وت  داد ، ناج  وت  رجه  زا  یشحو 

یسک ناج  یسک  رمع  یسک  شخب  یگدنز 

لزغ 388

ییاون ار  غرم  ره  تارذع  لگ  زا  يا 

ییاوه يرس  ره  رب  یلایخ  یلد  ره  رد 

تسا بوخ  هک  وگب  دوخ  مه  ییافو  یب  نییآ 

ییابرلد وت  نوچ  ییوربوخ و ز  وت  نوچ  زا 
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دوخیب هیرگ  داد  ور  مدید  وت  گس  اج  ره 

ییانشآرود زا  دنیب  هک  یسک  یب  نوچ 

هنابش یم  زا  تسم  نادنر  مزب  هب  دمآ 

ییاج دنکف  رغاس  ییاج  تسکش  انیم 

وت ندید  هب  دماک  نک  ناج  عادو  یشحو 

ییالب یشک ،  قشاع  یبیرغ ،  یلد ،  نیگنس 

لزغ 389

هار دز  ارم 
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یلاسدرخ قشع 

یلاهن كزان  یلگ  سرون  نیا  زا 

هلال دننام  یضراع  نازورف 

یلاخ هلال  رب  فرط  ره  نیکشم  ز 

تیاکح شکلد  ییطوط  اخرکش 

یلاقم نیریش  يربلد  ناد  نابز 

درک ناوت  تبسن  ار  ورس  شدق  هب 

یلادتعا دشاب  ورس  رد  رگا 

ار شضراع  ندناوخ  دیشروخ  ناوت 

یلاوز دوبن  ار  دیشروخرگا 

یشحو مار  ددرگن  ام  لازغ 

یلازغ یشحو  نینچ  نیا  مدیدن 

لزغ 390

یناهن هاگن  وت و  مشچ  هب  مشچ  تسا  شوخ 

یناهن هار  مه ز  يوس  ناج  لد و  تلاسر 

تباجا يارب  شدشاب  سب  وت ز  �همشرک 

یناهن هآ  نایم  ردنا  بل  ریز  ياعد 

هتفهن وت  زا  نسح  نیکمت و  هب  هتسشن  شوخ  وت 

یناهن هاگ  هولج  هب  مبیرف  رهب  هولج  هب 

هنظم عفر  يارب  نآ  تسا  شوخ  راگزور  هچ 

یناهن هاوخ  رذع  فطل و  دس  رهاظ و  باتع 
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يریسا ياو  هزمغ  تخات  ام  لد  تراغ  هب 

یناهن هاپس  نآ  دنیآردب  نیمک  زا  شک 

مزان يوتف  هب  شکب  ناهنپ  ندید  مرج  هب 

یناهن هانگ  گس  سک  دوشن  ینتشک  هک 

نک نم  هب  هاگن  يرکنم  رگا  یشحو  نوخ  ز 

یناهن هاوگ  دس  مشچ  نآ  زا  منراذگب  هک 

لزغ 391

ییارآ نیبج  وت  هار  �هدجس  زا  مدرک 

ییاس ندرگ  �هشیپ  نم و  لابقا  رس 

خرچ هب  هدوس  شرس  هدجس  زا  هدمآ  نوچ  زاب 

ییاسرف نیبج  هدرک  ترد  كاخ  رب  هک  ره 

تسارم هک  تیور  �هدجس  يوزرآ  ردق  نآ 

ییاجنگ دوبن  شنیمز  يور  همه  رد 

ما هتفایرد  وت  سوباپ  تلود  رترید 

ییامیپ نیمز  هدید  زا  ما  هدرک  یم  هکنآ  ز 

لصو هگ  اشامت  هب  مدیسر  هک  هللارکش 

ییانیب تیوقت  ترد  كاخ  زا  مدرک 

دنراد ممشچ  تمرح  وگب  شیوخ  ردرب 

ییاقس هدمآ و  یشک  بوراج  هب  هک 

نم �هصاخ  یهگن  دشاب  وت  فطل  زا  مهاوخ 

ییاج ره  نارگد  هاگن  وچ  ین  یهگن 
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منکچ ار  يدبا  ياقب  روشنم  لوط 

ییارغط دنکن  رگ  شاوت  يوربا  مخ 

تخب �هنییآ  سپ  ردنا  میطوط  میشحو 

ییاخرکش هب  وت  ياطع  رکش  زا  میاد 

لزغ 392

شیپ وچ 
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يدرک الب  ضرع  نکهوک  نیریش  شقن 

يدرک اهدایرف  وا  شوگ  يدوبن  نیگنس  رگا 

وا اب  مغ  حرش  میوگ  دنچ  ره  یگناگیب  دنک 

يدرک انشآ  فرح  نیا  هب  ار  دوخ  رگا  يدوب  مغ  هچ 

ندید افو  زا  تسناوت  یم  اهردقنآ  رایغا  هب 

يدرک ام  يوس  مه  رظن  کی  يدایز  رگ  دش  یم  هچ 

ادیپ یکی  دش  یم  یکشاک  ییادج  زا  میگنت  هب 

يدرک انف  میلقا  يوس  ییامنهر  ار  ام  هک 

يروجهم ماش  يدرکن  یشحو  رب  محر  رگ  لجا 

يدرک اهچ  وا  راگزور  اب  مغ  هک  یناد  یم  وت 

لزغ 393

يرکشل نیمادک  ریم  شو  كرت  ناوج  يا 

يروشک بحاص  وت  اجناک  يروشک  نآ  اشوخ  يا 

يا هداتفا  ادج  رکشل  زا  درف  راوس  يا 

يرگتراغ �هشیپ  امغی  ناکرت  نآ  زا  ای 

رکش رد  ترهز  تسناهنپ و  بآ  رد  تشتآ 

يرکش ریش و  وچمه  نم  اب  هچ  رگ  اراکشآ 

وت هک  مماج  رد  رهز  یهاوخ  زیر و  رکش  هاوخ 

يرت نیریش  رکش  زا  یناشچ  یم  مرهز  هچ  رگ 

لانم نوخ  رد  دنکفا  رگ  تنکفا  دیص  نآ  یشحو 

يرغال دیص  هک  شکارتف  هب  قیال  یتسین 
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لزغ 394

ینک یم  مراوخ  رایغا  رطاخ  يارب  زا 

ینک یم  مرابتعا  یب  نینچنیاک  مدرک  هچ  نم 

وت يانغتسا  درک  نم  اب  هچنآ  يراگزور 

ینک یم  مراگزور  رب  اه  هیرگ  میوگب  رگ 

تسیگدنمرش زا  تمزب  يوس  هب  میآ  یمن  رگ 

ینک یم  مراسمرش  یعمج  شیپ  مد  ره  هکناز 

رایتخا یب  يوش  نایرگ  نم  لاح  ینادب  رگ 

ینک یم  مرایتخا  یب  هیرگ  عنم  هک  يا 

لانم یشحو  منک  یم  تراک  ریبدت  يا  هتفگ 

ینک یم  مراک  ریبدت  یک  تسد  زا  راک  تفر 

لزغ 395

ییوگ یم  رازآ  زا  فرح  میاد  هچ  مراز  شکب 

ییوگ یم  رایغا  اب  هچ  زا  نک  نم  رازآ  دوخ  وت 

نیسحت ینک  ار  کی  کی  دنیوگ و  نخس  دص  نابیقر 

ییوگ یم  رایسب  مییوگ  میوگ ، فرح  کی  نم  وچ 

میوگ یم  راب  دص  نخس  کی  رگ  ینز  یم  لفاغت 

ییوگ یم  راوید  رب  يور  یباوج  ییوگ  رگ  و 

رتدوز تریغ  ات ز  ییوگ  ریغ  ثیدح 
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مریم

ییوگ یم  رامیب  نم  اب  یفرح  هک  يرمع  زا  سپ 

یشحو نخس  يارای  دوب  ات  دوخ  لاح  یتفگن 

ییوگ یم  راتفگ  توق  دوبن  هک  یتقو  رگم 

لزغ 396

يا هدرک  راز  نم  لاح  ضرع  هکنآ  يا 

يا هدرک  راهظا  نم  درد  مادک  وا  اب 

یشک یمن  رگ  مرک  هار  نک ز  دازآ 

يا هدرک  راتفرگ  هانگ  یب  هچ  ار  ام 

ما هتفگ  ریغ  دب  هک  موش  لجخ  نم  ات 

يا هدرک  رایغا  یکین  نخس ز  میاد 

مونشب هدژم  نیا  وچ  قوش  مهد ز  ناج  ات 

يا هدرک  رامیب  نم  شسرپ  گنهآ 

دش هچ  يا  هرهش  رگا  ریغ  راک  هب  یشحو 

يا هدرک  راک  نیا  رد  فرص  تایح  دقن 

لزغ 397

يراد هک  ناتسب  ترسح  رحس  غرم  يا 

يراد هک  نامرح  �هزادنا  هب  هلان  نیا 

بات رگج  زوس  نیا  هیداب  بل  کشخ  يا 

يراد هک  ناویح  �همشچ  يوزرآ  رد 

تحارج هتسب  نوخ  همهنیا  بلط  ياپ  يا 
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يراد هک  نابایب  نالیغم  مخز  زا 

تدیما گرب  ایگ  درز  يا  دش  هدرمژپ 

يراد هک  ناویح  �همشچ  زا  من  دیما 

شتآ رپ  ناج  نیا  هتخورفا  �هلعش  يا 

يراد هک  ناماد  شبنج  رثا  زا  زیت 

میلان هک  ریت  زا  هک  دنناد  همه  دوخ  ام 

يراد هک  ناگژم  يزیت  زا  وت  هلان  نیا 

تسا زادگ  هنیس  بجع  وت  نانخس  یشحو 

يراد هک  ناهنپ  فت  زا  عبط  یمرگ  نیا 

دیاصق

ناریمریم دمحم  نیدلا  ثایغ  شیاتس  رد  �هرامش 1 -  �هدیصق 

ار نالوج  داب  هد  مشتآ  رد  رس  زات و  نادیم  هب 

ار نادیم  رود  نک  نم  ناج  دنپس  دود  زا  رپ 

شک لفاغ  دیص  هاگن  ریت  نآ  مناج  رب  نزب 

ار ناکیپ  تشاد  نیگنر  دوب و  لفاغت  تسش  رد  هک 

هزمغ يوزاب  روز  تسنیا و  رگا  زان  نامک 

ار نادنس  هنیس  رد  دنک  یم  نزور  هک  لد  ياج  هچ 

یخوش رجنخ  دزاس  هناگیب  ندب  زک  اهرس  هچ 

ار ناماد  فرط  تنایم  اب  ییانشآ  دتفا  هچ 

مناد یمن  دنام  لد  يوک  نیمادک  رد  یتسرد 

ار ناگوچ  مخز  دیامزآ  یم  جک  ناگژم  نآ  هک 
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ناج دس  رس 
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ددرگ نانس  كون  رب  دولآ  نوخ 

ار ناگژم  هزین  بعل  میلعت  نوچ  وت  مشچ  دنک 

نز ناتسلگ  رب  یبآ  نسح  راهب  ناراب  ز 

ار ناتسب  راوید  دنک  لگ  رپ  ناج  رهم  ردنا  هک 

قرشمرد رب  يراذگ  یشقن  رگا  شیوخ  يور  ز 

ار نابات  دیشروخ  نیزا  دعب  دنیبن  سک  تلجخ  ز 

لوا رغاس  رد  تخر  گنر  یلعل  بارش 

ار ناج  دنک  یم  شتآ  يور  زوس  ماخ  بابک 

هللا یلاعت  ناشخر  خر  نآ  تسا  لیلخ  ران  رگم 

ار ناتسلگ  دس  شرارش  ره  ردنا  تسا  راب  رد  هک 

شدادیب شیپ  مریمب  نیا  تسا  نسح  يالیتسا  هچ 

ار ناغفا  دایرف و  لد  هب  دنادرگزاب  بل  زا  هک 

نز رجنخ  هزمغ  وگ  دروآ  یم  اهبنوخ  مسبت 

ار نامرد  درد  هاگن  درآ  یم  هدرک  هرمه  هک 

یشاب ات  هک  ینآ  روخ  رد  هلا  هلا  یبوخ  هچ 

ار نارود  شخب  نامرف  تخب  نانع  ردنا  يور 

مظعا �هدازهش  مرک  رحب  رهگ  الاو  هش 

ار ناکما  يایرد  دشن  ادیپ  يرهوگ  شلثم  هک 

لد ایرد  هللا  لیلخ  رف  خرف  لابقا  دنلب 

ار ناریمریم  شتاذ  تسا  لابقا  جات  رد  هک 

یهاش رد  نیاک  عصرم  جات  هنب  جک  وگ  ردپ 

www.Ghaemiyeh.comدیاصق ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 342 

http://www.ghaemiyeh.com


ار ناکرا  راچ  دزورف  رب  دنیشن  یجات  رب  وچ 

هجوم شبنج  کی  دز  وچوک  رد  نیا  رحب  بلص  ز 

ار نامع  هطوغ  دس  شا  هرطق  کی  ره  هب  نداد  ناوت 

وا تسد  داب  دوج  هکنآ  دمحم  نیدلا  ثایغ 

ار نامیلس  تخت  دهن  يروم  هناخ  تلذ  هب 

شتآ زا  موم  بآ و  دیآ ز  نورب  ملاس  کمن 

ار ناصقن  رسک و  وا  لماک  ظفح  هب  دتفا  راک  وچ 

يراک هتشررس  وا  زا  تسا  هداتفا  ملاع  تسد  هب 

ار ناپوچ  مشپ  كود و  گرگ  دراد  ساپ  اهبش  هک 

يروم هناخ  رد  رس  لیس  تزاجا  یب  يدرکن 

ار ناراب  دوب  یم  رگا  هارمه  وا  لدع  صاوخ 

دزیر ورف  منبش  زا و  حبص  داب  هک  سگرن  زجب 

وا مرخ  دهع  هب  سک  هدیدن 
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ار نایرگ  مشچ 

یناسنا عبط  نالماح  شظفح  طبض  دهع  هب 

ار نایسن  دنزاس  نابساپ  ریامض  نوزخم  هب 

شراب هگرد  يدوبن  يراب  ررد  هبش  رگا 

ار نابرد  بوچ  يدوب  دیشروخ  �هدید  ردنا  رس 

مدآ تمصع  راصح  وا  ظفح  دوب  یم  رگا 

ار ناطیش  ساوسو  ندش  دمآ  �هنخر  يدوبن 

مهرم �هبنپ  زا  دنک  رپ  رس  ار  زآ  شک  رگم 

ار ناسحا  ربا  شعبط  رحب  دزاس  راب  رهوگ  وچ 

شلالجا داب  درآ  شبنج  رد  نوچ  هک  يرحب  بجع 

ار ناش  تکوش و  جوم  شرع  قاس  لاخلخ  دنک 

دیاز يرد  ناشخر  فدص  ات  دیابب  يرحب  نینچ 

ار ناویک  راسخر  زا  دیوش  یهایس  وا  بآ  هک 

هدنزورف ناج  رهپس  رد  یلیهس  رد ،  ناشخر  هن 

ار ناشخدب  لعل  دنز  شتآ  نآ  يور  گنر و  هک 

شلابقا نالوج  رد  هک  تلود  �هصرع  راوس 

ار نارکی  ياپ  رتخا  مشچ  رد  زج  هار  دشابن 

يدح ات  هداتفا  دنلب  شدوج  یلاع  بانج 

ار ناسین  ربا  درادن  ییاقس  هب  سک  اجنآ  هک 

هشوخ دشک  رهوگ  دس  هتشر  ره  رد  هناد  ياج  هب 

ار ناقهد  تشک  دشخب  هحشر  کی  رگا  دوج  بآ  ز 
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وا شخب  دیما  تمه  بذج  تسنیا  رگا 

ار ناک  دشک  یم  نوریب  هوک  زا  دوج  تسد  روز  هب 

شرهق �هلعش  کی  اب  دود  نافوت  يدروآرب ز 

ار نافوت  هراوف  دش  حون  دهع  هب  وک  يرونت 

تیصاخ گرم  ماسح  نآ  فوخ  دراد ز  ودع 

ار نایرع  صخش  دشاب  فرب  ردنا  هک  هزرلبت  نامه 

تزع زک  وت  ردق  هیاپ  �هدیسر  ییاج  یهز 

ار نایعا  نیع  تیاپ  كاخ  رهاوجلا  لحک  دوب 

ییارحص وت  مزع  نسوت  ددرونرد  کت  کی  هب 

ار نایاپ  دح و  مک  دوش  هر  شتسخن  ماگ  رد  هک 

درادرب زجع  دنب  روم  ياپ  تمزع ز  رگا 

ار نابایب  دس  دهاوخ  عطق  رگ  دنک  یط  یماگ  هب 

تهاوخدب لفط  اپ  دهن  نوریب  محر  سبح  زا  وچ 

زا شیب  اج  چیه  دنیبن 
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ار نادنز  فقس  نیمز و 

دیوج ار  وت  مصخ  هنیس  ییامزآ  مخز  یپ 

ار ناهوس  هنتف  نانس  كون  رب  گرم  نوچ  دهن 

دیوج تنمشد  رمع  لخن  تربع  راد  يارب 

ار نادند  زیت  ياه  هرا  دیامزآ  نوچ  لجا 

يوعد نارگ  هوک  اب  نزو  رد  کبس  هاک  دنک 

ار نازیم  هفک  دشاب  وت  فاصنا  لدع و  زا  رگا 

دیاشگن هنیجنگ  زا  شلفق  تدوج  هکنآ  میب  ز 

ار نابعث  تسنادند  ریز  ردنا  جنگ  دیلک 

یناشیپ ياج  دس  دنکشب  شک  یشک  ششیپ  نانچ 

ار نامرف  تسد  مکحم  هوک  نایم  رب  نوچ  ینک 

ششخبناج عبط  رضخ  هک  یشحو  ارواد  نادنخس 

ار ناویح  بآ  یهایس  رد  دراد  هماخ  کشر  ز 

وت يانث  ضیف  مزلق  رد  شیتشک  هدنکف 

ار ناماد  بیج و  رهوگ  ناک  وا  �هجوم  دزاس  هک 

يدوب نیزا  یجرد  رگا  ار  نودرگ  هک  اهرهوگ  هچ 

ار نابات  دیشروخ  رز  جات  یتخاس  عصرم 

تمیق رپ  ياهرد  وا  راثیا  فقوم  رد  دزس 

ار ناشفارد  عبط  نیا  دریگ  رز  رد  وت  فطل  رگا 

ندید نتفگ و  ره  رد  قوشعم  قشاع و  ات  الا 

ار نایامن  فطل  دس  شیوخ  ناشنرطاخ  دنک 
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دتفا وا  رب  تمشچ  رگ  هک  اداب  یقشاع  ترهپس 

ار ناهنپ  فطل  دس  نتشیوخ  باسح  رد  دسیون 

راگدرورپ شیاتس  رد  �هرامش 2 -  �هدیصق 

بلط اقنع  تولخ  تدیاب  رگا  تحار 

بلط اجنآ  زا  تمرح  يوجب  اجنآ  زا  تزع 

نایکاخ نیا  رب  هناخ  يامه  يا  نکم  گنت 

بلط الا  رگنک  ياشگرب  رپهش ال 

تسین شیب  يا  هدکتب  ناهج  بارخ  رید 

بلط اسیع  دبعم  راذگ  اسرت  هب  رید 

كاخ ریگلد  �هناخ  گنت  تسیکاغم  هریت 

بلط احیسم  مزب  يا  هن  احیسم  غرم 

میلک زان  یپ  زا  يوجم  نمیا  يداو 

بلط اسوم  �هدید  تسا  نشور  اج  همه  نآ 

تفرعم یب  لد  زا  يوجم  تدحو  هتکن 

بلط ایرد  لد  رد  ار  هنادکی  رهوگ 

یکی امسم  تسه  مسا  تسا  رازه  هچرگ 

بلط امسم  نیع  زودب  امسا  هدید ز 

میظع باتک  راچ  تست  ناکرا  دجبا 

هب وزج 
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بلط امسا  مظعا  نیبب  شوزج 

رهگ یفاص  لد  زا  هن  شیپ  يا  هنیآ 

بلط ایشا  ینعم  نیبب  ار  دوخ  تروص 

دوجو رد  یکی  ریغ  دوهش  بیغ و  هب  تسین 

بلط ادیوه  هاوخ  هاوخب  شناهن  هاوخ 

شکب درجت  غیت  زیخ  تسا  داهج  تقو 

بلط اجیه  فص  رد  ار  هراکمتس  سفن 

بوک هقلح  لد  رد  رب  نزم  رد  لگ  �هبعک 

بلط اصقا  دصقم  يرد  دیاشگن  نیز 

تسا تزع  دس  �هیام  رقف  هزور  هد  تلذ 

بلط ابقع  �هیاپ  هاوخم  ایند  تزع 

وا رب  نک  شرت  يور  وت  عبط  دبلط  رز 

بلط ارفص  يوراد  نیا  تسارفص  تلع 

لاح لها  زا  يوش  ات  نک  شون  رگج  نوخ 

بلط ارمح  �هداب  يا  هدرک  سوه  هأشن 

قشع ناتسم  سرپ ز  الب  رهز  تذل 

بلط ابهص  تذل  ناگراوخ  یم  لد  زا 

دش ریپ  بلط  هب  وک  یسک  ناوج  تخب 

بلط اخیلز  درد  یتسین  ینز  مک ز 

هلبآ زا  رپ  ياپ  سوبب  ار  هر  کلاس 

بلط اپ  نآ  هت  رد  تدیاب  رهگ  جنگ 
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قشع ناضیرم  شیپ  تسا  تحار  رگا  درد 

بلط اضعا  تحار  رتشین  زا  ضرم  رد 

درس هآ  ره  یپ  زا  تسا  تحار  ار  هتخوس 

بلط امرس  مد  رد  زورف  نخلگ  تحار 

داوس رد  رضخ  بآ  يوجم  ردنکس  وچمه 

بلط ادیوس  نآ ز  ار  هدنز  لد  فراع 

تنشور انف  ماش  دوش  نافرع  �هبتر 

بلط ادلی  بش  رد  عمش  راونا  تمیق 

ناشودهاش كرات  دروآ  درد  هب  هناش 

بلط ایرکز  زا  هرا  مخز  تقاط 

راد تسالاو  �هیاپ  ار  قاشع  �هرمز 

بلط الاو  �هیاپ  آرب  یسرک  رس  رب 

دوش تنج  بلاط  یک  ضاترم  قشاع 

بلط العا  تنج  یشوخ  تحار  هب  هک  يا 

تسا شیاسآ  تصرف  اجک  ار  هر  کلاس 

بلط ابوط  �هیاس  یغراف  نآ  زا  وت  رگ 

دلخ تذل  هب  لیم  دنک  یک  ادخ  درم 

بلط اولح  ترسح  ناشو  كدوک  لد  رد 

شکم رس  دهن  شیپ  تشت  غیت و  رگا  نمشد 

بلط ایحی  تلاح  تدیاب  رگا  تسود 

هفیج یپ  گس ز 
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وک هب  وک  رد و  هب  رد  تفر 

بلط ایند  �هفیج  یلئاق  یگس  هب  رگ 

سک ناوخ  رس  هب  اج  نکم  يزبس  وچ  زیخ و 

بلط ارحص  يزبس  تدیاب  رگا  همعط 

رز میس و  يوزرآ  سب  تستخس و  لد  رد 

بلط اراخ  لد  رد  رز  میس و  یبلط  رگ 

يوپم تقیقح  هار  تسین  وچ  یفاص  نطاب 

بلط انیب  هدید  تسا  هر  رد  یسب  هاچ 

دنهن سک  ره  لد  رد  اجک  تیاده  عمش 

بلط اضیب  هدید ز  وجب  یمیلک  وچمه 

هیداب نیا  هر  رد  هنم  دوخ  رس  هب  اپ 

بلط ارسا  وربش  زا  هار  نیا  ي )   ) ورهر

وا ياپ  فرش  زا  خرچ  هک  لسرم  دمحا 

بلط احطب  �هیاپ  دنک  تعفر  همه  اب 

مانیال �همزمز  نک  شوگ  وا  بل  زا 

بلط احواف  زار  وا  رادیب  لد  زو 

وا رب  شدج  فحصم و  ینک  یم  رگا  دلج 

بلط اوقم  رهب  ار  لیجنا  رتفد 

زاس شیوخ  هر  رضخ  وا  زبس  ملع  وگ 

بلط ابوط  �هیاس  دنک  رشحم  هب  هکنآ 

شهر رد  بلط  ياپ  دز  هک  يدنلب  ياپ 
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بلط ایرث  دقع  وا  راثیا  یپ  زا 

شاب كاخ  وا  هر  رد  کلف  هن  زا  رذگرد 

بلط اندا  �هیاپ  دنک  یک  درخ  لها 

نیشن دمحا  رد  رب  یبلاط  رگا  یشحو 

بلط اجنآ  زا  مان  يوجب  اجنآ  زا  ماک 

رهد نانود  رد  زا  نکم  انمت  ضرع 

بلط الوم  رد  زا  نوک  ود  ره  خر  بآ 

تسین هک  هلا  یبن  ای  یششخب  نم  قح  رد 

بلط الا  نم  راک  اطع  الا  وت  مسر 

ع»  » یلع ترضح  شیاتس  رد  �هرامش 3 -  �هدیصق 

باحس تشد  يوس  بآ  درب  هکسب  رحب  ز 

بارس رحب  بیرقنع و  دوش  رحب  بارس 

يدح ات  رحب  بآ  نیمز  يور  هتفرگ 

بآ رد  هدایپ  دوش  ددرتم  یسک  رگ  هک 

یناراب هالک  شقرف  هک ز  دوب  نانچ 

بابح وچ  دوش  ناهن  یهاگ  دیامن و  یهگ 

مامغ يوش  تسش و  ددرگ ز  هک  تسین  بیرغ 

دیفس لصاوح  لاب  گنر  هب 
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بارغرپ

نیمز واگ  تشپ  هب  ات  دوش  دنب  هک  بجع 

بالخ هب  دور  ورف  اپ  رگا  هلابذوعن 

جوا هب  هتفر  جوم  بالیس  هیداب  نانچ ز 

بآ رس  رب  تسا  ییاغرم  وچ  خرچ  رسن  هک 

موم هک  هباثم  نادب  ترارح  يافطنا  دش 

بات فت و  زا  دباین  ناصقن  شتآ و  رد  دور 

رگم هدرک  ماو  هک  يدح  هب  هدرسف  اوه 

بانج شرع  هاش  هاوخدب  مد  زا  تدورب 

نأش جراعم  رد  هک  یلاعم  رهپس  یلع 

باقلا وا  مان  بتارم ز  بسک  دننک 

ار نایغط  رفک و  لها  نیزا  دش  ربخ  رگم 

باذع فوخ  باقع و  میب  دنغراف ز  هک 

وا فلاخم  دشاب و  وا  دناعم  ات  هک 

باقع باذع و  تبون  دسرن  يرگید  هب 

دنوش تاتباث  گناب  دنز  رهپس  رب  وچ 

بامیس يوتسم  حطس  رب  وچ  بارطضا  ز 

وگم رهم  عافترا  زا  مجنم و  ياور 

باوخ هب  تسا  هدیدن  شردق  �هیاپ  رهم  هک 

وا تعفر  باتفآ  دوب  هک  يا  هورذ  هب 

بالرطصا هنهک  میوقت  يولهپ  هداتف 
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وت ون  هم  دسر  نوچ  وا  لدلد  لعن  هب 

باتهم نیا  زا  شیب  يامیپم  رهپس و  يا  ور ، 

تفگ یم  کلف  وا  لابند  دوب و ز  هراوس 

باکر هب  دنز  یم  هسوب  ار  وت  هک  یسک  اشوخ 

ار وت  هک  نانچنآ  وت  ملع  �هطاحا  یهز 

باتک راچ  رس  فوشکم  هدش  يا  هتکن  ز 

تولخ نآ  رد  يدش  ملکتم  یبن  اب  وت 

باوج لاؤس و  ادخ  اب  دور  هتشرف  یب  هک 

عجار دوش  یم  وت  مصخ  هب  هلمج  ریمض 

باطخ دننک  اجک  ره  ادبا  دوب  ادخ 

سویأم ادخ  تمحر  رظن  زا  دنامب 

باتع هب  يرگنب  راب  کی  وت  هک  ره  يوس  هب 

روما حالص  رد  وت  لدع  تماقتسا  ز 

بارش عبط  نورب ز  ترطف  ترارش  دور 

دیشروخ نآ  راک  هرذ  تتیبرت  دنک ز 

بان رز  نآ  غورف  زا  دوش  هریت  كاخ  هک 

ریس رهپس  لدلد  نآ  زا  هلا  كرابت 

دوب یکی  قارب  اب  هک 
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باتش گنرد و  رد 

روبع هدرک  طیحم  حطس  هک ز  يورکبس 

بآ رس  رب  هتشگ  رهاظ  هریاد  هکنانچ 

نانچ تسا  میالم  شتاکرح  دور  یم  وچ 

بارضم شبنج  همغن  یکزان  تقو  هک 

عوجر هچ  يرگید  هب  اهاش  هبکوک  رهپس 

باب ره  زا  عجرم  تست  رد  كاخ  هک  ارم 

يادخ هداد  وت  رد  دوجس  رهب  هک  يرس 

بالک وچ  مهن  ارچ  رگید  �هناتسآ  رب 

نم خر  رب  هدوشگ  لکوت  دش ز  هک  يرد 

باوبالا حتفم  ددنبن  باب  چیه  هب 

لوا زور  هدرک  وچ  يزور  مغ  مروخ  ارچ 

بابسالا ببسم  نآ  ببس  �هیهت 

نم يزور  وت  حبطم  زا  دسر  بلط  یب  وچ 

بابذ وچ  مور  یسک  ناوخ  هب  هدناوخن  ارچ 

تسر هثداح  رش  یشحو ز  وت  حدم  رکف  هب 

باوص رکف  هب  یلب  نتسر  هثداح  ناوت ز 

نخس دورو  ترثک  زا  وت  حدم  هاگ  هب 

باتکتسا میامن  دراطع  رگا ز  دزس 

اجنآ دنک  یم  هک  ییاج  وت  ما ز  هدیسر 

باجح باقن  یب  هلمج  نخس  تاردخم 
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نم ترکف  رکب  بیع  دنک  هنوگچ  یسک 

باقن هدیشک  وا  يور  زا  وت  فطل  تسد  هک 

ار ینعم  لها  تسا  راک  رس و  يا  هرمز  هب 

بادآ زا  هن  ربخ  اب  نخس  موسر  زا  هن 

لثم هب  رگا  یملاع  ربز  ریز و  دننک 

بارعا دنک  طلغ  ملکت  هاگ  هب  یسک 

دوشن بلقنم  بالج  هب  هک  ات  هشیمه 

باعل رام  ناهد  رد  نامز  بالقنا  ز 

رهد هب  داب  ماکخلت  نانچ  وت  فلاخم 

بالج وا  ناهد  رد  دهد  رهز  معط  هک 

ناریمریم شاتس  رد  �هرامش 4 -  �هدیصق 

تسا ناوضر  ضایر  کشر  تفت 

تسا ناریمریم  ياج  وا  رد  هک 

يرآ تسا  تنج  غاب  تریغ 

تسا ناشیا  ماع  ضیف  اجک  ره 

ارآ تشهب  خر  نیا  اذبح 

تسا ناج  �هقیدح  راهب  هک 

رورپ ناج  راهب  نیا  ابحرم 

تسا ناتسلگ  یملاع  وزا  هک 

تسا مرک  ندعم  هک  وا  فک  اب 

تسا ناسحا  رحب  هک  وا  لد  اب 
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یهت هدنام  هک  يا  هساک  هسیک و 

تسا ناک  هسیک  رحب و  �هساک 

لماک تاذ  زع  دنسم 
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وا

تسا ناکما  دنب  رهش  يوسنآ  ز 

نامز فالتخا  ار ز  شترضح 

تسا ناصقن  هک  ای  تسا  لامک  هچ 

داسف نوک و  نایز و  دوس و  ثحب 

تسا ناکرا  يوس  راچ  رس  رب 

محر هب  دور  نوچ  لوب  هر  زا 

تسا نادزی  مصخ  هک  شلاگسدب 

ار وا  ندمآ  هدنز  نیمز  رب 

تسا نامرف  هار  ود  زا  یکی  هب 

راد يوس  یکی  دور  یم  هر  ود  ناز 

تسا نادنز  هب  ات  تسار  یکی  ناو 

اطخ يوزرآ  زک  شمصخ  لد 

تسا نامحر  فالخ  عاتم  رپ 

تسا نمرها  رهم  هب  رس  �هقح 

تسا ناطیش  لفق  هب  رد  �هناخ 

كاغم هب  دور  یم  هک  شمصخ  شیپ 

تسا نامع  رحب  وچ  یبآ  رپ  زو 

تسا هد  لیس  هب  ناهج  رونت  نآ 

تسا نافوت  جورخ  لحم  هک 

عوجر هچ  رگد  ار  هلگ  ارچ  هب 
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تسا ناپوچ  ساپ  يوهایه  هب 

شلدع یعار  گنس  زا  هکناز 

تسا نادند  هتسکش  گرگ  ملظ 

بآ رد  شیوخ  سکع  وچ  دنام  هلعش 

تسا نابهگن  وا  ظفح  اجک  ره 

نادیم رد  دنروآ  گرم  شخر 

تسا نادیم  درم  هک  اجنآ  شرهق 

وا تمه  دنلب  لخن  ریز 

تسا ناش  تعفر و  شخبرمث  هک 

دتفاک يا  هویم  يانمت  هب 

تسا ناماد  هدرک  نهپ  نامسآ 

دوج هگ  وا  تسد  کشر  زا  رحب 

تسا ناشفا  رهوگ  ربا  تریغ 

شرس هتسکش  دنز  رس  رب  هکسب 

تسا نآ  تمالع  فک  �هنیپ 

دیاب نیا  رب  رگد  یلیلد  رو 

تسا ناجرم  نوخ  رپ ز  �هجنپ 

خرچ وت  نشج  زور  تس  یناوخ  درگ 

تسا ناوخ  رس  �هبرگ  شدسا 

ار ناک  يا  هماج  تس  یمصخ  وت  اب 

تسا نابیرگ  هر  تنعل  قوط 
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درگن جک  وت  رد  هک  ار  يا  هدید 

تسا ناگژم  شین  برقع ز  مخز 

ارت ناگداز  مصخ  نهد 

تسا ناتسپ  هاچ  هب  یعفا  رس 

درم ردنکس  شترسح  زا  هچنآ 

تسا ناهنپ  وت  �هناخ  می  رد 

سب حشرت و  نآ  هب  امیا  تسه 

تسا ناویح  بآ  تملظ  رد  هکنیا 

دناوت دوج  رحب  ناداز  هناخ 

تسا نایعا  نیع  دزن  نایع  نیو 

تسا فدص  وا  مان  هک  رد  ردام 

زین شردپ 
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تسا ناسین  رباک 

رظنم نآ  ماب  نانابساپ 

تسا ناویا  هن  نآ  فقس  نیمز  شک 

خرچ رس  رب  دنا  هدنکفا  هیاس 

تسا ناشیا  هانپ  ردنا  خرچ 

ناویک کی  تفگ  هک  سک  نآ  تسیک 

تسا نادرگ  خاک  تفه  رس  رب 

مهن رهپس  رب  هک  دنیبب  ات 

تسا ناویک  وچمه  يودنه  دنچ 

همه يور  وت  رد  يوس  هب  يا 

تسا ناوارف  وت  فطل  همه  اب 

ردق تزع و  يارب  زا  دنا  هدرک 

تسا نایاپ  وت  رد  شک  رفس  نیا 

ار ناشیاک  دنا  هدرک  هنگ  هچ 

تسا ناسکی  كاخ  هب  تزع  رس 

شخب یشحو  هب  ار  ود  ره  نک  فطل 

تسا ناسآ  ششخب  مسق  نیا  وت  رب 

یشخب نیا  زا  رازه  دس  واب  رگ 

تسا نادنچ  رازه  دس  تششخب 

قارف ناشک  الب  معز  هب  ات 

تسا نارجه  درد  درد ،  نیرتدب 
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داب يدرد  يالتبم  تنمشد 

تسا نامرد  نیرتهب  لجا  شک 

ناریمریم شیاتس  رد  �هرامش 5 -  �هدیصق 

تسا نابهاگن  ادخ  هک  ار  نآ 

تسا ناما  رد  رهد  هنتف  زا 

هیاپ دنلب  وا  زا  دش  سکره 

تسا نامز  فرصت  نوریب ز 

دینشن سفق  یهت  دایص 

تسا نایشآ  هر  دس  هک  غرم  ناز 

تسا لازیال  غاب  هک ز  یلخن 

تسا نادواج  يامن  وشن و  اب 

دتفا هنوگچ  امن  وشن و  زا 

تسا نازخ  یب  تخرد  هک  ابوط 

یهالا �هصرع  �هدنز  ات 

تسا نارماک  دناود  هک  وس  ره 

شدارم فرصت  هب  نودرگ 

تسا ناجلوص  مکح  هب  يوگ  نوچ 

تسباکر رد  هلاس  همه  شرهم 

تسا نانع  رد  هزور  همه  شهام 

شمزع شخر  ماک  �هصرع  رد 

تسا ناور  ناگیادخ  مکح  نوچ 
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شرهق فطل و  رما  هک  هاش  نآ 

تسا ناتس  تنطلس  هد و  تکلم 

شلالج �هسمش  هک  هام  نآ 

تسا نامسآ  قاط  شیارآ 

قافآ شخب  بابح  هک  ینعی 

تسا ناج  وچ  وا  مسج و  وچ  قافاک 

ناریم ریم  نوک  ود  ياراد 

تسا ناکمال  ردق  �هصرع  شک 

داب ناهج  رد  هشیمه  هک  برای 

تسا ناهج  يرورض  هک  ورناز 

دوج هگ  شا  هراشا  تشگنا 

تسا ناک  رحب و  نیفد  حاتفم 

هنیزخ دس  دقن  ندیشاپ 

تسا نانب  رس  نآ  شبنج  اب 

هکسب زا 
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نایادگ نماد  هب 

تسا ناشف  رهگ  شمرک  تسد 

وا رد  زا  کی  ره  هناخ  ات 

تسا ناشکهک  قیرط  هب  یهار 

نودیرف رسفا  مج و  تخت 

تسا نارگ  سب  عاتم  ود  هچ  رگ 

تسوا تمه  طاسب  هک  اجنآ  ز 

تسا ناگیار  ود  ره  هک  هللااب 

تیعر شتیانع  نوع  اب 

تسا ناوع  ضرعت  نمیا ز 

گرگ �هلمح  دوب ز  ظوفحم 

تسا نابش  شا  یسوم  هک  هلگ  نآ 

ار نت  هک  يا  همیظع  نایرش 

تسا نآ  زا  یگدنز  هتشررس 

راد ندیشک  رب  یپ  زا  صاخ 

تسا نامسیر  مصخ  ندرگ  رب 

دنیب هک  تفلاخم  تساوخ  یم 

تسا نابیاس  يامه  لاب  شک 

تخب یهز  شرسیم  دیدرگ 

تسا ناوختسا  هک  یلو  زورما 

بآ دنک  ار  مصخ  هرهز  نوچ 
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تسا ناهن  شلد  رد  هک  وت  فوخ 

وا لگ  زا  دیور  هک  هزبس  ره 

تسا نارفعز  گنر  هب  هزبس  نآ 

تتاذ دوجو  �هریاد  رد 

تسا نآ  نیا و  سایق  نوریب ز 

تست تلود  تابث  هب  امیا 

تسا نایم  نکاس  هک  هطقن  نآ 

تسیزمر وت  �هطاحا  لاح  زا 

تسا نارک  رواجم  هک  طخ  نآ 

تمودق نمایم  اهاش ز 

تسا نانج  �هضور  وچ  هدلب  نیا 

ار وا  كاپ  كاخ  وت  ضیف  زا 

تسا نادواج  تشهب  فاصوا 

دیآ لد  رد  هک  ییوزرآ  ره 

تسا نانچ  نینچ  نیا  يا  هتفگ  ات 

یناهج وا  نما  تحاس  رد 

تسا ناما  رد  رمع  شهاک  زا 

ریپ وا  رد  شمدیدب  هک  ره  يد 

تسا ناوج  مرگنب  وچ  زورما 

نمأم ود  نیا  نایم  هصقلا 

تسا نآ  زا  یتوافت  تسه  رگ 
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تسا دقن  تشهب  نیا  هیسن و  ناک 

تسا نایع  نیا  ناهن و  هضور  نآ 

اما تشهب  زا  هب  تسیرهش 

تسا ناکم  وا  رد  ارت  هک  نونکا 

دنیوگ هک  نامز  نآ  زا  دایرف 

تسا ناور  وت  مزع  بکرم  وز 

تسیراب هچ  رگا  دوز  نتفر  نیا 

تسا نارگ  يرطاخ  همه  رب  ناک 

لابقاک تسا  شوخ  نیمه  هب  رطاخ 

تسا نامض  ارت  ندمآ  دوز 

ضرعلا بجاو  فرح  هس  ود  مراد 

تسا نایب  نیا  ياج  هن  دنچ  ره 

اهاش وت  هفیظو  ناوخ  رب 

هک یشحو 
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تسا نامهیم  هشیمه 

تلود هب  يا  هتفر  هک  هاگناز 

تسا نآ  زا  شیپ  عضو  هب  هن  شلاح 

هتسب تسد  هک  یسک  هب  دنام 

تسا ناوخ  رانک  رب  هدش  رضاح 

لافطا عبط  هک  نینچ  تسه  ات 

تسا نامداش  دیع  بش  رهرد 

دیع زا  رتشوخ  زور  همه  تدای 

تسا ناهج  يداش  ءاشنم  نیاک 
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تسا راک  ناتسب  لگ  اب  نیمه  هک  ار  یلبلب 

تسا راوشد  بجع  رازلگ  ندید  شلگ  یب 

لگ ندید  نیمه  تسا  غاب  ندوب  زا  ضرغ 

تسا راخ  رپ  دوب  هک  ینیمز  هروش  ره  هنرو 

تسالب غرم  نآ  رب  ود  ره  نمچ  ریغ  نمچ و 

تسا رازآ  رد  دراد و  یلگ  رجه  مغ  هک 

تسا لگ  بوچ  رب  هک  راخ  نآ  زا  تسا  قرف  هچ  دوخ 

تسا راوید  رس  نیچرپ  هک  راخ  نآ  زا  ات 

اما لبلب  تحار  دوب  راخ  تمحز 

تسا راب  رد  لگ  هک  لصف  نآ  رد  لصف  رهب  هن 

درگن لبلب  وچ  تسا  راخ  همه  لگ  زج  هچ  ره 
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تسا رامسم  شدوب  دوخ  رگا  تریغ  یکدنا 

رای وچ  هک  رب  ورف  هدید  نآ  رد  هشیر  کسخ  وگ 

تسا رایغا  هگریس  دشکب  اجنآ  زا  اپ 

شوگ رد  نامرح  هزاوآ  تهج  شش  زا  مراد 

تسا راچ  ممشچ  ود  دیما  هر  رد  نانچمه 

تخودب دیما  �هدید  ار  همه  ینارت  نل 

تسا رادید  رظتنم  نامه  يوگ  ینرا 

زار مرحم  دوش  هک  ات  یلو  تسین  يا  هدرپ 

تسا رادلد  لد  نامرف  هب  فوقوم  راک 

نیبم هک  دیوگب  رای  رگ  هک  تسا  قشع  طرش 

تسا رای  زا  رما  هک  تشگنا  یهن  ار  دوخ  مشچ 

ورگ تسیرای  لد  ياضر  هب  ناج  ار  هک  ره 

تسا راچان  شدوخ  يانمت  كرت  رب  ربص 

نسح هولج  يرگن  ات  ادزب  اهوزرآ 

تسا راگنز  یب  هنییآ  ضرغیب  لد  هک 

کین دب و  لوبق و  در و  ضرغ  فوقوم  تسه 

تسا رابدا  رگ  لابقا و  رگ  تسبوخ  هنرو 

بلطم دشابن  قشع  �هچرازاب  سنج 

یکی هک  تعاضب  ود 
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تسا راع  کی  رگد  رخف و 

تسرپ ماک  سوهلب  دوب  قشع  كرشم 

تسا رانز  نایم  هب  شقشع  يوعد  رمک 

هب دترم  نآ  زا  رفاک  ام  بهذم  رد  تسه 

تساراکنا یهگ  رارقا و  يو  لوق  یهگ  هک 

مرارقا نیدب  دیواج  میوگ و  یکی  نم 

تسا رارقا  زا  سپ  راکنا  ینعم  يدترم 

نوک ود  راثآ  رهظم  یکی  وچ  هلا  هلا 

تسا راثیا  کی  شزیر  ناهج  ود  عاتم  شک 

ناش تیآ  زا  شتیار  نیمک  هک  ناریمریم 

تسا راهظتسا  یپ  ار  کلف  نکر  نیرتهب 

بیصم يار  نآ  زا  شبنج  دنک  هک  ییانب  رد 

تسا راگرپ  طخ  تاذ  �همزال  یتسار 

دشخب تزع  رسفا  همه  هک  شتسد  شیپ 

تسا راوخ  ناسنیدب  هک  منادن  تس  هدرک  هچ  رز 

سب دراد و  لک  زکرم  نیمه  هن  شمکح  لقن 

تسا راسهک  رب  زین  يردق  تناما  هب 

يرامضم هگ  هصرع  زجب  تسین  ناکمال 

تسا رامضم  نادب  وت  ولع  شیج  همه  رگ 

يرام وت  خستنم  زجب  تسین  ناشکهک 

تسا راموت  نآ  رب  وت  ریمض  فصو  همه  هک 
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بانط يازجا  روخ  رد  ارت  هاج  همیخ 

تسا رادقم  همزال  نآ  هک  تسیدادتما 

تتیبرت رثا  ربا  تخیر ز  يا  هرطق 

تسا راجشا  رد  هک  تشگ  امن  وشن و  نآ  لصا 

زار �هدنشوپ  لد  نآ  وت و  فاص  �هنیس 

تسا راتس  ورد  هنییآ  هک  تسییاج  هفرط 

تطخس ار  ناهج  هشیپ  بضغ  تسینامرهق 

تسا راهقلاوه  ياه  وا  يوربا  �هرگ 

مرن هدش  ملاظ  رس  اهنت  هن  وت  بیهن  زا 

تسا رابج  ره  ندرگ  رد  هک  تسنآ  یمرن 

تسا یبجعلب  زا  یکی  نیا  ار  وت  رهق  �همشچ 

تسا راوخشتآ  یعفا  وا  یهام  همه  هک 

داهن وت  دانع  رهز  کلف  هک  نآ  نت  رد 

تسا رام  نایرش  برقع و  وا  رد  هزیر  ناوختسا 

ودع وت  فالخ  ریت  دشک  هک  ینامک  رد 

تسا رافوس  نهد  ناکیپ  نتسج  �هنخر 

کبک وت  فاصنا  تلوص  زا  دروخ  نوخ  ار  زاب 

تسا راقنم  رد  هطساو  نیمه  هب  شنوخ  گنر 

خیب
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دنک وت  فاصنا  هک  هنوگنیدب  رازآ 

تسا راخ  یب  دمد  هک  لگ  ره  هک  تسا  بیرقنع 

دیوگ تلدع  هک  میب  نیا  زا  دزرل  لگ  خاش 

تسا راکفا  لد  دننام  هچ  رهب  زا  هچنغ 

موجن ياهرد  وت  شیپ  مشک  هچ  دیوگ  خرچ 

تسا رایسب  نیا  زا  وت  ریمض  يایاوز  رد 

رحب ناک  يدوجو  رحب  منم و  دیوگ  رهد 

تسا راردا  کی  هیام  ارت  ناسحا  ربا 

خاک رظنم  زا  دنکرپ  نیزا  سپ  ار  ناکمال 

تسا رامعم  رگ  وت  یلاع  تمه  ار  رهد 

خرچ قلباک  دوخ  رز  باکر  هب  ناجنرم  ای 

تسا راوهر  نانچ  هن  نکیلو  تسا  دنلب  شوخ 

ارت ناسحا  مزلق  نیهک  تسیداز  هناخ 

تسا راب  ایرد  �هداز  نیهب  هک  اتکی  رد 

عوجر تسین  نابز  هب  ار  سک  لد  يوزرآ 

تسا راسفتسا  زا  ینغتسم  هک  وت  يأر  شیپ 

روط شتآ  نوچ  هدمآ  ارت  مزح  رظن  رد 

تسا راجحا  رد  هک  موهوم  شتآ  نآ  رون 

تمرک تارب  تساهلد  شهاوخ  هخسن 

تسا راهظا  بل  رهم  وت  رتشگنا  شقن 

یشحو ینعم  نز  ناتسد  لبلب  ارواد 
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تسا رازلگ  نیا  ریاط  نیرت  گنهآ  شوخ  هک 

دیشکن يریفص  وت  ياعد  هب  زج  لزا  رد 

تسا راقنم  رد  هیبعت  شدبا  ات  اون  نیو 

دوب دهاوخ  ات  وت و  ياعد  هب  میاد  دوب 

تسا راکیب  دنک  هچ  ره  نیا  زج  تسنیا و  شراک 

ظوفحم دنامن  ساپ  یب  هک  تسا  نینچ  ات 

تسا رارط  وا  �هیاسمه  هک  هناخ  نآ  سنج 

کلم یپ  زک  ناهج  نابهگن  وت  مزح  داب 

تسا رادیب  دبا  حبص  ات  هک  تسینابساپ 

ناریمریم شیاتس  رد  �هرامش 7 -  �هدیصق 

تسا رگایمیک  رظن  حمطم  هک  یلغش 

تسا رز  سم و  تافص  داحتا  لیصحت 

هورگ ره  دیاین ز  هوکش  رپ  لعف  نیا 

تسا روخ  یکی  دیآ  لمع  نیاک  صاخ  فنص  ناز 

روخ لامک  لوصا  لمع ز  نیا  تس  یعرف 

تسا ررقم  تمکح  هدیرج  رد  لصا  نیو 

یلو لمع  نیا  گرزب  تسا  رهاظ  مشچ  رد 

تسا رقحم  نطاب  �هدید  هب  يرگنب  رگ 

ضرع
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تس یتعنص  لهس  سم  تلبج  زا  رز 

تسا ردنا  ضرعم  نیاب  زین  رهش  بالق 

لقع دزن  تسنیا  هن  دارم  ایمیک  زا 

تسا رگید  ياهلمع  لیبق  زا  تعنص  نک 

ایمیک لصا  يونش  نم  رگا ز  قیقحت 

تسا رمضم  هاش  رظن  رد  هک  دوب  یضیف 

ار كاخ  مسج  دنک  كاپ  ناج  هک  یضیف 

تسا رمحا  درگوگ  قبیز و  تشرس  اب  یک 

روهظ دنک  یم  يرظن  زا  لماک  ضیف  نیا 

تسا رهظم  هاش  تمحرم  فطل و  مشچ  شک 

وا رابتعا  هدهاشم  اب  هک  یهاش 

تسا ربارب  یتیگ  ود  یتسین  یتسه و 

باتفآ شرهم  هلماعم  رد  هک  یهام 

تسا رتمک  هرذ  زا  دوخ  لامک  �هورذ  رد 

شهگرد هک  دمحم  نید  ثایغ  ینعی 

تسا رصیق  ناقاخ و  رس  رخافت  ياج 

تسوا بانج  رد  يدبا  تلود  ریسکا 

تسا رد  نیا  كاخ  رب  هک  تسا  رس  نآ  رد  تلود 

رهم شاپ  رون  �هیصان  هب  دسر  شنعط 

تسا رسیم  وا  رد  دوجس  شک  ههبج  نآ 

دوجو رکیپ  زا  شنیرفآ و  صخش  زا 
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تسا رس  وا  دنیاپ و  همه  نارگید  هبتر  رد 

دنک رس  اپ و  تلزنم  ثحب  هک  اجنآ 

تسا رسفا  هب  قیال  هک  ود  نیزک  درخ  دناد 

تسوا دنلب  تخب  �هراتس  تمدخ  رد 

تسا ربکا  دعس  رگ  تسا و  رغصا  دعس  رگ 

وا لدع  هب  نازوس  شتآ  درک  بآ  اب 

تسا ردنمس  اب  اج  همه  طب  هک  نانچ  یحلص 

شتلادع راهب  نامز  رد  ریش  رگ 

تسا رمحا  هلال  زا  هک  هلازغ  خر  دنیب 

دنرب نامگ  ادابم  هک  دنک  بت  فوخ  زا 

تسا رفنضغ  ملظ  �هچناپت  زا  یخرس  نک 

دنک تیبرت  ار  هیمان  سفن  هک  اجنآ 

تسا رتسگ  ضیف  اج  همه  وا  لظ  هک  شفطل 

اقب �هزبس  انف  نیمز  زا  دنایور 

تسا رجنخ  ریشمش و  مد  شا  همشچ  هک  یبآ 

ار روم  لیخ  دتف  روبع  �هصرع  رگ 

تسا رونا  يار  نآ  زا  نشور  هک  يا  هنییآ 

شا هعشا  ردنا  دنک  ادج  مه  یمعا ز 

ياپ شقن  ره 
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تسا رهوج  يور  رب  هک  روم 

تست ياطع  ربا  یناشف  ررد  زک  يا 

تسا رضخا  رحب  فدص  رد  هک  يرهوگ  ره 

نیا زا  شیپ  تشاد  ناهج  هک  يا  هناخشیورد 

تسا رگناوت  يارس  کشر  وت  ششخب  زا 

شیپ هداهن  یکود  یخرچ و  هک  يا  هویب  ره 

تسا رهوگ  دقع  نتفات  هتشر  لغش  رد 

دنک یگطاشم  وت  ظفح  هک  يا  هلجح  رد 

تسا رویز  قرغ  ناهج  سورعون  وت  زک  يا 

دنب هیلح  تس  هچنغ  خر  رب  هک  یمنبش  نوچ 

تسا رگخا  راسخر  رویز  هرطق  بامیس 

ناخد یب  تسیزان  هک  وت  رطاخ  مرش  زا 

تسا رت  قرع  زا  شخر  تسیا  هلعش  هک  اجره 

دقع رهب  هتسویپ  هک  تسا  ییضاق  وت  لدع 

تسا رتوبک  زاب و  یسورع  سلجم  رد 

وا ردنا  تست و  �هرمجم  رهپس  يوگ 

تسا رگخا  نازوس  ربنع  هام  دیشروخ و 

تسلجم نادرگ  هرمجم  تساقب  رود 

تسا رمجم  دود  بش  رگخا و  غورف  شزور 

دید رود  ترهق ز  �هلمح  وچ  ودع  ناج 

تسا رشحم  يارحص  هب  هدعو  تفگ  مسج  اب 
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ریغ تاذ  فصو  شدهن  رس  دادم  رد  یک 

تسا روانش  تحیدم  لالز  رد  هک  یکلک 

بیرف دروخ  یم  اجک  بالجنم  يال  زا 

تسا رثوک  بآ  شهگ  هولج  هک  ییهام  نآ 

قلخ عافتنا  رد  وت  یهن  رما و  ماکحا 

تسا ربمیپ  ادخ و  لوق  بانم  بیان 

وت مالک  دیعو  دعو و  قوقح  رکش 

تسا رفاک  ناملسم و  ناسل  �همذ  رب 

تست ردق  هاگ  رد  تمدخ  رهب  هکنآ  يا 

تسا رتخا  ریس  رگ  رهپس و  شبنج  رگ 

تست تختیاپ  ناهج  دح  راهچ  یهاش و 

تسا روشک  تفه  ارت  خرچ  تفه  عاطقا 

ردق باطخ  رد  ارت  تسا  يرخف »  رقفلا  »

تسا ربنم  هیاپ  هن  تنیز  هک  يا  هبطخ  نآ 

دشک یم  وت  يادگ  هالک  زا  يدرز  ور 

تسا رواخ  دیشروخ  رس  رب  هک  يرز  جات 

يدمرس لابقا  �هشوگ  هالک  هن  جک 

تسا روخرد  وت  زا  نیا  هک  شاب  هناینغتسم 

شابم بدا  یب  تنخس  دش  دنلب  یشحو 

هک نک  هاتوک 
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تسا رونخس  ره  دح  هن  نیا 

امنشوخ وت  زا  انث  اعد و  نیمه  دشاب 

تسا رتشوخ  وت  زا  توکس  تشذگ  نوچ  ود  ره  نیز 

يازف اعد  رد  یلو  تسا  شوخ  انث  هچ  رگ 

تسا رتفد  بیز  نآ  تباجا و  تنیز  نیاک 

ضرع رهوج و  دوب  تسادخ  زج  هچ  ره  ات 

تسا ررقم  ناشیا  تبسن  لقع  مکح  زو 

وت تاذ  هب  ار  ناهج  لک  روما  اداب 

تسا رهوج  هب  ار  ضرع  هک  یتبسن  عون  نآ 

ع»  » مهدزاود ماما  شیاتس  رد  �هرامش 8 -  �هدیصق 

دراد ناوتان  راز  نم  دصق  رهپس 

دراد ناشکهک  نیک ز  رمک  نایم  رب  هک 

نم رب  دور  یم  زورما  هن  خرچ  يافج 

دراد نایم  رد  هنیرید  توادع  ام  هب 

دنکف یم  هنمیک  رب  افج  ریت  هن  رگا 

دراد نامک  حزق  سوق  رهپس ز  ارچ 

یغرم نآ  نم  متبرغ  یسک و  یب  جنک  هب 

دراد نایشآ  شرود ز  هقرفت  گنس  هک 

نابات نخلگ  هک  ینیشن  هبارخ  منم 

دراد ناتسوب  مکح  نم  �هبلک  شیپ  هب 

تخس لد  رد  مادم  ثداوح  گنس  هک  منم 
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دراد ناهن  یشتآ  منتخوس  دصق  هب 

نم ینازخ  خر  رب  رظن  درک  هک  یسک 

دراد ناور  اه  هدید  زا  مدبمد  کشرس 

نم هنوگژاو  تخب  زا  هک  هآ  مزاس  هچ 

دراد نارفعز  هک  یصاوخ  تشگ  سکعب 

فرش يامه  �هیاس  یبلط  رگا  الد 

دراد ناوتان  خرچ  ترگ  لولم  وشم 

يامه هک  تهج  نآ  زا  شوخ  آرب  شیوخ  فعض  ز 

دراد ناوختسا  هب  هجوت  تسه  هچ  ره  ز 

رهم �هدرگ  خرچ  لاز  لثم  هب  دهد  ترگ 

دراد نایز  ارت  ناک  يودن  نآ  رب  گس  وچ 

نزوس �هزیر  هک  شرکم  هدید ز  زودب 

دراد نان  نایم  ردنا  وت  كاله  یپ 

دیآ نورب  ور  خرس  اه  هکرعم  یسک ز 

دراد نابز  کی  تسا و  غیت  وچ  فاص  هنیس  هک 

نابز ود  دوش  یم  هک  يداهن  هریت  کلک  وچ 

دراد نامدرم  شیپ  یهیسور  هشیمه 

تسا دنبرد  مادم  لذارا  دربتسد  ز 

دراد نامداش  قلخ  لد  هک  یسک  رز  وچ 

هک یسک 
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تسا رازآ  قیرط  رد  تفص  رام 

دراد ناکم  برط  جنگ  رس  رب  مادم 

ام وچ  درک  هنامز  لها  رب  تشپ  هک  نآ  دوخ 

دراد نامزلا  بحاص  هر  هب  بلط  خر 

نسح نب  دمحم  تیالو  ریرس  هش 

دراد ناج  سنا و  يانبا  رس  رب  مکح  هک 

دنز رحب  ياخس  فطل و  هب  هنعط  هک  شفک 

دراد ناک  ياطع  دوج و  هب  هدنخ  هک  شلد 

دزاس یم  فرص  هیامورف  يادگ  کی  هب 

دراد نایم  رد  هسیک  یهت  ریقف  کی  هب 

داهن هوک  جرد  هب  ناک  یفریص  هک  يرز 

دراد ناکد  رد  رحب  يرهوگ  هک  يرد 

ارچ هدنامزاب  دودنا  رز  ناک  ناهد 

دراد ناشفرز  تسد  نآ  زا  تریح  هن  رگا 

دوش رهم  هانپ  شرتچ  نماد  هن  رگا 

دراد ناما  رد  هک  شغارچ  هنتف  داب  ز 

شیانمت �هچنغ  دفکش  وا  هار  هب 

دراد ناهج  رد  هک  نآ  نانج  غاب  ياوه 

شملع �هجهم  ار ز  ودع  رمع  سابل 

دراد ناتک  هم  رون  زا  هک  تسیا  هجیتن 

زادنا ياپ  يارب  زا  ارت  شخر  هک  ییوت 
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دراد نامسآ  يوت  هن  سلطا  هنامز 

حیسم وت  يراوس  رهب  هک  مارخ  نورب 

دراد نانع  ار  رهم  ور  مرگ  دنمس 

ناویک دهد  ات  بآ  ارت  هاج  لاهن 

دراد نامسیر  ولد و  ناشکهاک  خرچ و  ز 

وا هک  هتشگ  زارفرس  يور  تسار  رهد  هب 

دراد نانس  نوچ  وت  يودع  نوخ  هب  يرس 

شیولهپ هب  ناهج  راک  شیاشگ  دوب 

دراد ناتسآ  رب  رس  رد  وچ  هک  یسک  ارت 

سب شراک  داشگ  رهب  وت  بح  دیلک 

دراد نانج  �هضور  يوزرآ  هک  یسک 

رهد ردام  باتفآ  وت و  يأر  رون  ز 

دراد نامأوت  دنزرف  ود  رهد  دهم  هب 

خرچ دبنگ  ریز  هک  یئاج  وت  لدع  دیسر 

دراد نابیاس  زابهش  رپ  زا  رتوبک 

بیرغ تسین  گرگ  هب  ییامن  هراشا  رگا 

دراد نابش  یبوخ  دس  هب  هلگ  ساپ  هک 

ارم تسیتیاکش  نارود  شدرگ  اهش ز 

نآ ياج  کشا  مدرب  اج  رگ ز  هک 
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دراد

مناریح شیوخ  تخب  نیا  ینوگژاو  ز 

دراد ناج  رتسود ز  نم  لد  ارک  ره  هک 

تسا نم  راز  ناج  رازآ  یپ  رد  هشیمه 

دراد نایم  رب  هنیک  رمک  نم  دصق  هب 

یشحو منک  رصتخم  نیمه  هب  دوخ  ثیدح 

دراد نایب  نیا  ریسفت  رس  اجک  یسک 

وا هک  رهپس  یتشک  دوب  هک  ات  هشیمه 

دراد نابیاس  هردس  زا  رگنل و  كاخ  ز 

ار شهاج  عیطم  رمع  یتشک  رهد  هب 

دراد ناما  رد  رود و  انف  زیخ  جوم  ز 

بسامهط هاش  شیاتس  رد  �هرامش 9 -  �هدیصق 

دشاب ناتس  ناج  شخب و  ناج  هکنآ 

دشاب ناگیادخ  رهق  فطل و 

شرتچ �هیاس  هک  یباتفآ 

دشاب نارواخ  هاش  رس  رب 

شراب تحاس  هک  یهاشداپ 

دشاب نادواج  کلم  �هصرع 

شلد تسد و  هکنآ  بسامهت  هاش 

دشاب ناجو  سنا  قزر  نماض 

شتمحرم هانپ  رد  ار  کبک 
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دشاب نابیاس  زاب  رپهش 

شتلدعم نامز  رد  ار  هوعص 

دشاب نایشآ  رام  �هقلح 

یهنم ره  عفر  عفد و  یپ  زا 

دشاب نانچنآ  شیهن  یضاق 

ین �همغن  سورع  شمیب  هک ز 

دشاب ناهن  اه  هدرپ  سپ  رد 

شیهن رمآ  رمآ ،  دوش  رگ 

دشاب نارفعز  هدنخ  یهان 

رگا شتآ  دوب ز  نمیا  هبنپ 

دشاب نابهاگن  ار  وا  شظفح 

ناتس جاب  شیم  گرگ  زا  دوب 

دشاب نابش  وا  لدع  اجک  ره 

اراخ وا  دنمس  لعن  شیپ 

دشاب ناتک  هم  شیپ  رد  وچمه 

وزا ملاع  هک  يرهوج  وا  تاذ 

دشاب ناگیاش  جنگ  نزخم 

لاس هم و  شرس  رب  هک  یجنگ  هچ  هو 

دشاب نابساپ  خرچ  ردژا 

مدع هب  ات  دوجو  زا  قرف  تسین 

دشاب نامرهق  هک  اجنآ  شرهق 
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شنابرد ياصع  برض  همه 

دشاب ناخ  هاشداپ و  رس  رب 

نیمیس �هباتک  شرصق  درگ 

دشاب ناشکهک  نینثا  یناث 

وت تیار  ياه  هقش  رب  هک  يا 

دشاب نادواج  حتف  مقر 

تماعنا راب  نازیم  ریغ 

دشاب نارگرس  وت  زک  نآ  تسیک 

رکیپ نیشتآ  لعل  دوبن 

دشاب ناهن  ناک  فوج  رد  هکنآ 

وت فک  ندعم  کشر  زا  هکلب 

دشاب ناک  داهن  ردنا  شتآ 

زآ ددرگ  قلخ  قزر  یطعم 

دشاب ناوخ  دنب  هلز  ارت  رگ 

ددرگ ز عوج 
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روجنر التما 

دشاب نامهیم  وت  ناوخ  هب  رگ 

ار ملاع  يارسنامهم  لها 

دشاب نابزیم  وت  ماع  فطل 

يامه رف  رگا ز  تهاج  مصخ 

دشاب ناکم  تعفر  بلاط 

يامه دناسر  شدهاوخ  کلف  هب 

دشاب ناوختسا  هک  یتقو  کیل 

ندز يوگ  رهب  هک  ییاضف  رد 

دشاب نانز  کت  وت  ياپ  داب 

رهپس كرت  شود  هب  نامالغ  نوچ 

دشاب ناجلوص  دیع  هم  زا 

دنبلط رگا  رضخ  بآ  لثم  هب 

دشاب ناگیار  وت  راید  رد 

ار تیار  ریش  هک  یماقم  رد 

دشاب نامسآ  واگ  رب  هلمح 

هاپس ناشکرس  درگ  اوه  رب 

دشاب ناوریق  هب  ات  ناوریق 

الاب دور  نیمز  زا  درگ  هکسب 

دشاب نایع  نامسآ  اپ  ریز 

نازارفا ندرگ  غیت  رس  زا 
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دشاب نادقرف  قرف  رد  هنخر 

ار نودرگ  عادو  ماقم  رد 

دشاب نامأوت  وچمه  وربور 

مزر هگنیمک  رد  ریت  زا  هکنآ 

دشاب نامک  هز  اج  زا  دور 

برح هگرذگ  رد  مصخ  زا  هکناو 

دشاب نالی  كوان  دهجب 

ناکیپ تیاغ  نادرگ ز  نت 

دشاب ناوغرا  خاش  نوچ  تسار 

يرگن رد  هک  يا  هتشگرس  نوخ 

دشاب نانس  ندرگ  رد  همه 

راهنز یب  غیت  شیپ  ار  گرم 

دشاب نابز  رب  راهنز  کناب 

دهجب نامک  زا  هک  یگندخ  ره 

دشاب ناهگان  گرم  بیان 

نوریب درب  ناج  مزر  نآ  زک  نآ 

دشاب ناشکرس  حمر  یعفا 

هایس سابل  اب  هتشک  رس  رب 

دشاب ناغف  نویش و  ار  غاز 

تعرس کلف  قلبا  نآ  شوخ  يا 

دشاب نار  ریز  هب  ترهم  وچ  هک 
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ددرگ ناهج  نمرخ  �هلعش 

دشاب ناهج  شمس  زک  یشتآ 

درذگ دوخ  لیهص  يادص  زا 

دشاب نانعلا  قلطم  اجک  ره 

دور داب  وچمه  بآ ،  رس  رب 

دشاب ناخد  نوچ  ران  رس  رب 

دنبای رثا  وا  رب  من  زا  هن  هک 

دشاب ناشن  وا  رب  يوخ  زا  هن  هک 

دوسح دیک  عفد  رهب  زا  وت  رب 

دشاب ناوخ  داکی  نا  نامسآ 

نآ زا  دوب  هک  يا  هنتف  نیمز  رب 

دشاب نامز  ات  دنیوگ  زاب 

قفا طیحم  طخ  زج  دوبن 

دشاب نارک  رب  هنتف  نآ  زا  هک 

دنزادرپن مهب  ناج  ندب و 

رد بوشآ  هکسب 
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دشاب ناهج 

دسر لاتقلا  زاوآ  وت  زا 

دشاب نامالا  گناب  ودع  زو 

درآ نابز  رب  وت  رکش  هک  يا 

دشاب نایب  توق  ارک  ره 

دزارفا وت  تحدم  تیار 

دشاب نانب  رد  هماخ  ارک  ره 

مادم هک  نم  کلک  تسیربا  هریت 

دشاب ناشف  رد  وت  يانث  رد 

دهج باحس  نیا  زک  ینعم  قرب 

دشاب نافلاخم  مشچ  لیم 

نم �هماخ  نابز  دادم  زا 

دشاب ناهد  رب  رهم  ار  مصخ 

دهاوخ یعدم  مظن  نانچ  اب 

دشاب ناد  هتکن  زاس و  نخس  هک 

درآ شیوخ  مظن  داتسا  رعش 

دشاب نآ  وچ  نیا  تسنیا و  وچ  ناک 

دهاوخ یم  هک  نیب  فاب  ایروب 

دشاب ناینرپ  وچمه  ایروب 

ینامر لعل  هدننیب  شیپ 

دشاب نادران  دننام  هچ  رگ 
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يرگن نوچ  تاذ  دح  رد  کیل 

دشاب نایم  رد  رایسب  قرف 

نازابهش راکش  ياج  هب  یک 

دشاب نایکام  زاورپ  دح 

کیل درامش  يرهوج  ار  شیوخ 

دشاب ناکد  �هیام  شفزخ 

شماب رد  هک  نم  رومعم  تیب 

دشاب نادوان  شاپ  رد  کلک 

رگا شبیشن  رد  مهو  دسر  یک 

دشاب نابدرن  هردس  یبوط و 

وا زا  یناعم  دهاش  �هولج 

دشاب نانج  زا  روح  �هولج 

ار شعیسو  ینعم  تحاس 

دشاب ناحتما  ناکما  هن  هک 

ناشکهاک دنک ز  تحاسم  ات 

دشاب نامسیر  خرچ  فک  رد 

ارم دنلب و  نینچ  یمظن  رصق 

دشاب ناتسآ  كاخ  یتسپ 

یسک دنچ  هب  ات  تسد  زا  متفر 

دشاب ناوه  هر  لامیاپ 

ددرگ ررض  رس  هب  رس  نم  عفن 
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دشاب نایز  کی  هب  کی  نم  دوس 

دوش غیت  وچ  نم  شیپ  رد  مصخ 

دشاب ناسف  دیآ و  شیپ  تسود 

ارم تخب  مجن  تفر  نارق  دس 

دشاب نارق  بنذ  اب  نانچمه 

شیع طخ  دشن  نم  تخب  زا  یئرم 

دشاب ناوتان  تخب  �هدید 

اسرف ناج  ياه  هصغ  نینچ  اب 

دشاب ناج  هچ  ار  هدوسرف  نم 

خرچ يرهم  درس  لد ز  زا  مهآ 

دشاب ناج  رهم  داب  نوچ  درس 

یشحو مغ  نازخ  زا  شاب  داش 

دشاب نازخ  یپ  زا  راهب  هک 

دنام یمن  سک  هب  مغ  يداش و 

دشاب نامداش  هک  سکنآ  لقاع 

هزور ود  اب  لگ  وچمه 
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رمع تصرف 

دشاب ناتسوب  ياشامت  هب 

يراب دور  یم  وچ  یتسه  دقن 

دشاب ناتسلگ  تشگلگ  فرص 

کلم �هقیدح  لگ  ياعد  رد 

دشاب ناسل  ناس  هچنغ  نت  همه 

نامز نمض  هب  دنک  اج  فلا  ات 

دشاب نامض  رفظ  ار  تملع 

یهشداپ دوب ز  یناشن  ات 

دشاب ناشن  هشداپ  ترکاچ 

مئاد نار  ریز  ماک  نسوت 

دشاب نارماک  وت  تخب  صخش 

خرچ �هناخ  هب  ناور  تمکح  داب 

دشاب ناور  �هناخ  ندب  ات 

ارت زورفناهج  يار  عمش 

دشاب نادعمش  دیشروخ  مرج 

تبضع �هنحش  نوع  رثا 

دشاب ناوع  رجنح  رجنخ و 

ار کنیع  هدید  تآرم  ات ز 

دشاب نایعرثا  نیا  تروص 

وترپ ار  ریپ  مشچ  دهد  هک 
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دشاب ناوج  هدید  �هدرپ 

رهپس ریپ  وت  يزاب  رظن  هب 

دشاب نادقرف  نیع  شکنیع 

ناریمریم شیاتس  رد  �هرامش 10 -  �هدیصق 

داب نامز  داب و  نیمز  ات  یهالا 

داب نامسآ  مه  نیمز  مه  تمکح  هب 

تیار دیشروخ  هگنالوج  نیمک 

داب نارواخ  ات  رتخاب  ياضف 

تمالغ رتمک  هگدنسم  نیمز 

داب ناوریق  ات  ناوریق  طاسب 

ناریمریم تلم  کلم و  هانپ 

داب ناهج  يامرف  مکح  ترما  هک 

تتخب گنهرف و  �هدس  بانج و 

داب ناوج  ریپ و  ءاجلم  ذالم و 

تلدع فاصنا و  تحاس  میرح 

داب ناما  نما و  نمأم  رقم و 

كالفا قابطا  تتمه  خاک  هب 

داب نابدرن  ياه  هیاپ  ياج  هب 

تیاپ رید  رمع  دنویپ  دبا 

داب نامض  ار  ینادواج  ياقب 

تماع ضیف  راهبون  رکش  هب 
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داب نابز  رسکی  اهگرب  نسوس  وچ 

تفطل نیدرورف  ریخ  رکذ  هب 

داب ناهد  لگ  ياه  هچنغ  مامت 

وت تلود  عیبر  لصف  لگ 

داب نازخ  زا  نیحایر  رادرپس 

رهم يرسمد  اب  وت  نیک  فت 

داب ناج  رهم  ياوه  رد  شتآ  وچ 

زبسرس وت  تخب  زا  دش  نک  یضایر 

داب نایواک  شفرد  نآ  تخرد 

تدنلب تخب  �همشچ  لالز 

داب ناشکهک  يوج  زیگنا  لاهن 

ناهاش وچ  ینیشنب  هک  ناویا  نآ  رد 

داب ناخ  ناطلس و  بصنم  ییادگ 

ینیشن اتمه  یب  هاگدنسم  هب 

داب ناشن  ورسخ  تروشک  يادگ 

شخب ناهج  ناهاش  ریگ  ملاع  ز 

داب ناتس  روشک  ترتمک  مالغ 

ناریو هنتف  دهاوخ  هک  ار  يراید 

داب نامرهق  ترهق  راثآ  وا  رد 

وچ
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نم زا  ینادابآ  دهاوخ  يزرم 

داب نابزرم  تفطل  ریثأت  وا  رد 

مه ناکمال  زو  ناکم  يوس  نآ  زا 

داب ناوراک  رد  ناوراک  تردق  ز 

تسنامسآک تلالج  يودرا  هب 

داب نابیاس  رد  نابیاس  تعفر  ز 

دزیخ هک  يدرگ  تتعفر  هار  ز 

داب نامگ  مهو و  �هدید  رابغ 

ترما ریس  رد  نارتخا  ریسم 

داب نامسیر  ردنا  رهوگ  ناس  هب 

تلالج دیشروخرون  طوطخ 

داب نادقرف  مشچ  ناگژم و  فص 

هیوپ هب  مه  رکیپ  هب  مه  تدنمس 

داب نامأوت  ینامسآ  شخر  هب 

ون هم  زو  نارکی  داب  ترهپس 

داب نار  يور  رب  شاوت  غاد  نهک 

باتهم دیواج  هعماج  يارب 

داب ناتک  بات  رد  بات  تظفح  ز 

تشاپ کشا  مصخ  بابسا  یپ 

داب نابساپ  ار  من  هناخشتآ  رد 

هدیسران يدنزگ  مک  فیک و  هب 
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داب نارق  ار  شتآ  بآ و  تظفح  ز 

شتآ يایرد  رس  رب  تضیف  ز 

داب نایع  رفولین  دود  ياج  هب 

تسناک رحب و  یب  تششخب  ار  ناهج 

داب ناک  رحب و  ياج  هب  تتسد  لد و 

تیاطع لیجعت  تقو  هتسکش 

داب ناگیاش  جنگ  هناخ  دس  رد 

تدوج رازاب  رس  يادوس  هب 

داب ناگیار  ملاع  ود  ره  عاتم 

هنامز يایاوز  رد  تلدع  ز 

داب نایشآ  کی  رد  هوعص  باقع و 

تداد رود  رد  ار  زاب  وهیت  هب 

داب نایمرد  تلصو  لصو ،  اهنت  هن 

يزاب تسد  ترود  هب  ار  نالازع 

داب نایژ  ریش  تلبس  اب  همه 

هشپ ياپ  تماقتنا  دهع  هب 

داب نامد  لیپ  رس  بوک  دگل 

تلدع مایا  شیاسآ  زا  بش 

داب نابش  نیلاب  گرگ  شود  ز 

خیرم ریشمشو  رجنخ  تمیب  ز 

داب ناسلیط  اصع و  ناگورگ 
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تمخز یخرب  رگا  دتفا  بآ  رد 

داب ناینرپ  ردنا  شتآ  نوچ  ناور 

تلالج دیع  هگنابرق  یپ 

داب نابساپ  ار  کلف  واگ  دسا 

تدوج ناوخ  زا  هنسرگ  بلک  وچ 

داب ناوختسا  کی  ترسح  رد  دسا 

یبلک عوج  زا  بل  هب  ناج  هدیسر 

داب ناود  رد  ره  رب  وت  شیدنادب 

راچ ره  راچ و  شمشچ  ود  گس  ناسب 

کی هر  ردنا  دیفس 
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داب نان  هراپ 

ار يدزیا  رهق  نادنز  رد 

داب ناتسآ  ياج  هب  تمصخ  رس 

دیآ رب  یگناب  لجا  زک  رد  ره  هب 

داب ناغف  رد  تیودع  لفط  وا  رد 

ياپ دهن  اج  ره  دور  رد  یهاچ  هب 

داب نارگ  تشیدنادب  دنب  سب  ز 

ار تنمشد  رمع  دنت  دنمس 

داب ناهگان  گرم  تسد  رد  نانع 

کشخ وا  رب  نوخ  هشیر  هشیر  یپ  گر و 

داب نارفعز  نوچ  ار  مصخ  تفوخ  ز 

ناراد زار  داهن  ردنا  زار  وچ 

داب ناهن  تمصخ  یتسین  رس  هب 

تدوسح رب  ددنب  تسد  نوچ  لجا 

داب نامک  دب  ياضق  ریت و  الب 

یمزر دیآ ز  نوخ  قرغ  نوچ  لجا 

داب نانس  رب  ار  وا  تهاوخ  دب  رس 

دیامزآ شکرت  يور  ریت  وچ 

داب ناشن  تشیدنادب  هاگرگج 

هدیشک یمورحم  رس  نارازه 

داب ناج  مسج و  نایم  ار  تیودع 
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ار شنت  ناج و  مه  روص  هاگ  هب 

داب نایم  ردنا  دوب  هک  يدس  نامه 

اسانش ینعم  ارواد ، نادنخس 

داب نایب  قطن و  رویز  تیانث 

تسین یکی  یشحو  يوچ  هچ  رگ  یشحو  وچ 

داب ناوخ  حدم  يوگ و  حدم  ترازه 

شقطن کلک  دجنس  هتکن  کی  رگا 

داب ناسللا  وهس  وت  حدم  يارو 

وا اب  هتفر  لاس  ود  نیا  سکع  هب 

داب نارک  یب  فطل  ناسحا و  ارت 

شنیتسآ رد  تششخب  تسد  ز 

داب ناگیاش  جنگ  لفق  دیلک 

ار وا  وت  ياهاطع  لیصفت  ز 

داب ناتساد  دس  يا  هماگنه  ره  هب 

شجنس هلذب  عبط  وت  فطل  سب  ز 

داب نارگید  يانث  زا  نامیشپ 

مسج مزال  دشاب  دعب  ات  الا 

داب ناکم  جاتحم  مسج  ات  الا 

تسیناکم بحاص  اجکره  یتیگ  هب 

داب ناور  زا  مسج  نوچ  هدنز  تمکح  هب 
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دشاب ناک  ایرد و  رگا  مراد  نم  هک  یعبط  لد و 

دشاب ناشف  رهوگ  یکی  دیآ  راثن  رهوج  یکی 

ددرگ نامسآ  راثن  ایرد  نازک  رهوگ  سب  ز 

دشاب ناشکهک  هار  دننام  نامسآ  رسارس 

يور رب  نیمز  رد  ناک  نآ  هک  رهوج  سب  ز 
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دزیر مه 

دشاب ناگیاش  جنگ  ریز  رد  نیمز  يور  همه 

نارود زکرم  طیحم  دمآک  ناک  ایرد و  نآ  زا 

دشاب ناهن  رهوگ  رهوج و  رد  نامسآ  نیمز و 

رهوج نیرتمک  ناک  نآ  ایرد و ز  نآ  زا  رهوگ  نیمک 

دشاب نامز  جات  رویز  تخت و  بیز  ار  نیمز 

امعا بش  هریت  رهوگ  هتشر  رب  رتخاب  رد  دشک 

دشاب نارواخ  رد  یکی  ناشخر  رهوج  ناز  رگا 

نوراق �هنیجنگ  رظن  رد  ار  يرهوج  دیاین 

دشاب ناکد  رد  رگ  شتمیق  رپ  رهوگ  ناز  یکی 

مزاس يرسفا  عصرم  رهوگ  رهوج و  ناز  رگم 

دشاب ناهج  زارفارس  راوازس  رسفا  نآ  هک 

وا لدع  لذب و  کشر  هک  لداع  لذاب و  ریما 

دشاب ناوریشون  متاح و  حور  زورفا  میحج 

دمرس تلود  زارف  رس  دمحم  نیدلا  ثایغ 

دشاب نادقرف  قرف  جات  شردق  ياپ  كاخ  هک 

دبای اپ  لالجا  رگا  دیوج  وا  لابقا  هر 

دشاب نابز  رگ  ار  مرک  دیوگ  وا  تسد  يانث 

ینامهم بیترت  شتمه  نابزیم  نوچ  دنک 

دشاب نامهیم  بکاوک  ددرگ  ارسنامهم  کلف 

ار نادنفسوگ  شلدع  مایا  رد  هک  دوبن  بجع 
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دشاب نابش  اب  تموصخ  ناگرگ  يراد  بناج  هب 

شرادیب مزح  يو  رد  هنحش  دیآ  هک  یمیلقا  هب 

دشاب نابساپ  لغش  دهع  هتفر  باوخ  ياضق 

هراوف بآ  نوچ  شذفان  رما  يالیتسا  ز 

دشاب ناور  نودرگ  رب  هاچ  بآک  رود  دشابن 

بش ره  وا  ریخ  ياعد  زا  تسناوراک  رپ  کلف 

دشاب ناوراک  درگ  زور  ات  ناشکهک  هار  هب 

ددرگ بستحم  نوچ  وا  رهق  تسایس  رازاب  هب 

دشاب ناگیار  ناج  رس و  خرن  دوش  نازرا  الب 

دهاوخ نارک  رکیپ  زا  ندرگ  دزیرگ  ندرگ  زا  رس 

دشاب نایم  رد  تغیت  فرح  نوچ  ناندرگ  نایم 

وهآ شتحاس  رد  درچ  رگ  ددرگ  هفان  اپارس 

دشاب ناتسوب  ياسرطع  رگ  وا  قلخ  میمش 

هدنخ زا  ددنب  بل  وا  تخب  حبص  هک  دهاوخ  یمن 

دشاب نارفعز  رپ  وا  زا  دیشروخ  �هبلط  ار  کلف 

روخ رد  رگ  ناهج 
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دزاس ییتشک  شلاون  رحب 

دشاب نابداب  شنامسآ  دیآ  رگنل  شنیمز 

شردق �هتسیاش  دنکفا  حرط  �هناخ  رگ  نامز 

دشاب ناشکهک  شنامسآ  ددرگ  قاط  شرهپس 

یلاع نانچنآ  تلود  داینب  ارت  ردق  یهز 

دشاب نامسآ  زارف  وا  بیشن  تعفر  رد  هک 

ار وا  دیشک  رب  ناوتن  هک  تمصخ  ورف  دش  یهاچ  هب 

دشاب نامسیر  کی  رگا  ماجنا  ات  زاغآ  نامز 

نادیواج هک  هم  نآ  �هنییآ  ناتک  زا  درک  ناوت 

دشاب ناتک  جاسن  وت  ظفح  رگا  دیاسرفن 

امیپ ناهج  شخر  نآ  تسا  بیکرت  هچ  هلا  یلاعت 

دشاب نازو  داب  یهگ  ددرگ  ناهج  قرب  هگ  هک 

دیآ نار  ریز  یقرب  دندنب  وا  تشپ  رب  نیز  وچ 

دشاب نار  ریز  شداب  تشپ  رب  شسک  رگ  دنیشن 

دزاس بش  زور و  جوم  رپ ز  تملظ  رون و  طیحم 

دشاب نانع  ردنا  نانع  مد  کی  نامز  شخر  شرگ 

لحاس نیدب  ات  شزونه  شتسد  دوب  لحاس  نادب 

دشاب ناوریق  ات  ناوریق  يرحب  يانهپ  رگا 

هتشگ یط  مایا  هر  رد  دناود  يریپ  شرگ 

دشاب ناوج  شیزیخ  رگد  ددرگ و ز  لهک  يزیخ  هب 

ار یهام  واگ  مه  اب  حطس  کی  مکش  تشپ و  دوش 
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دشاب نارگ  وا  باکر  ینعی  دنکفا  رگنل  وچ 

رکیپ رب  يوم  درگن  جک  شک  درذگب  ناز  نانچ 

دشاب ناینرپ  رات  هچ  رگ  هر  شنزوس  فقس  هب 

اریز نامسآ  فقس  هب  نتفر  ناوت  ناسآ  ودب 

دشاب نابدرن  ار  کلف  ماب  وا  ياپ  تسد و  هک 

دزادنا شمین  نادبا  زا  ناگوچ ، زا  هزادنا  کی  هب 

دشاب ناجلوص  ار  کلف  يوگ  رگا  شیاپ  مخ 

نز كوان  تسد  یب  رپس  هن  نیز  دهج  وریت  دمد 

دشاب ناشن  ار  یپ  کبس  نآ  ياپ  هک  یکاخ  نآ  رب 

دیاب نینچ  یشخر  نیرق  یب  تداعس  نادیم  هب 

دشاب نارق  وا  باکر  اب  ار  تتلود  ياپ  هک 

یشحو انث  زجع  زا  کشخ  دش  نوچ  هماخ  نابز 

ناسللا بطر  اعد  ضرع  رد  هک  رتهب  نامه 
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دشاب

يرات �هتشر  رس  انف  تسد  رد  تسه  ات  الا 

دشاب ناج  سنا و  ياقب  دنویپ  هتشررس  نآ  زک 

مه زا  دلسگن  قلعت  رات  ارت  ناج  نت و 

دشاب نادواج  ياعد  دنویپ  ود  ره  نایم 

ناریمریم دمحم  نیدلا  ثایغ  شیاتس  رد  �هرامش 12 -  �هدیصق 

راگزور زا  ناما  نادنچ  مهاوخ و  ناج  ناهج  کی 

راثن مزاس  ناهج  ناج  نآ  رب  ناج ،  ناهج  نک 

ماو هب  مناتسب  هوک  تابث  متسد  دهد  رگ 

راوتسا تهار  هب  مهاوخ  یگدنب  ياپ  هکسب 

تهگرد نوکس  بذج  مدنادرگ  نوچ  كاخ 

رابغ دزیگنین  نمزا  زیختسر  دابدنت 

حون نافوت  �همدص  دیوشب  رگ  شاح هللا 

راذگهر نآ  هدجس  رابغ  نم  نیبج  زا 

تنسوت هار  هب  کی  کی  منکفا  ات  مدمآ 

رازه دس  رگ  دوب  مراد  ندب  ردرس  کی  هکنیا 

زجع هب  ییاسرف  كاخ  سب  زا  مزاس  ات  مدمآ 

راسمرش دوخ  �ههبج  زا  ار  هاگرد  نیا  كاخ 

باجتسم ياعد  ياهناوراک  اب  مدمآ 

راب مالسالاهبعک  میرح  رد  میاشگ  ات 

نامالاراد ای  تسا  دزی  هطخ  نیا  اذبح 
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رارقلاراد �هضور  ای  مرا  ناتسلگ  ای 

دنزگ زا  نمیا  بیسآ و  زا  غراف  يو  رد  هتفخ 

رام کشجنگ و  �هچب  وهیت  زاب و  وهآ  ریش و 

درذگن يو  رب  هک  يدح  ات  کلم  طبر  طبض و 

راهب داب  ناتسوب  رد  نابغاب  نذا  هب  زج 

تیفاع میعن  زان و  �هدرورپ  شمدرم 

راکماک شخب  ماک  نارماک  هانپ  رد 

هوکش رف و  �هیامرس  يرورس  قرف  جات 

راقو زع و  �هیام  یگرزب  تسد  متاخ 

تسه هکنآ  دمحم  نیدلا  ثایغ  ارآ  کلم  هام 

رادم ار  مجنا  خرچ و  وا  رطاخ  دارم  رب 

ناهن یشیورد  جنگ  وا  نطاب  مسلط  رد 

راکشآ یهاش  يامیس  شرهاظ  نیبج  زو 

لما بحاص  ره  لامآ  هدنشخب  شرهاظ 

راودیما ره  دیما  هدنناد  شنطاب 

دوب شناسحا  ناوید  وردناک  یطاسب  رد 

راک هزره  اضاقت  دشاب  وگ  رایسب  وزرآ 

وا دوج  ناهج  ردنا  زیچ  دنچ  درادن  هر 

راظتنا لامتحا  تلق  صقن  تنم  بیع 

نتفای دهاوخن  شکیم  ار  شیوخ  وگ  شنمشد 

هک تعفر  ردقنآ 

ناریمریم دمحم  نیدلا  ثایغ  شیاتس  رد  �هرامش 12 -  �www.Ghaemiyeh.comهدیصق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 404 

http://www.ghaemiyeh.com


ناریمریم دمحم  نیدلا  ثایغ  شیاتس  رد  �هرامش 12 -  �www.Ghaemiyeh.comهدیصق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 405 

http://www.ghaemiyeh.com


راد ار ز  يدزد  دنزیوآ 

یلو وا  باکر  رد  نودرگ  تخادنا  ار  شیوخ 

راوس نیا  شخر  تسا  دنت  سب  هک  دنام  یم  دوز 

دبا رب  ور  شدنازات  رگ  هک  یشخر  بجعلب 

راپ لاسما  دنک  سراف  رب  ماگ  نیتسخن  رد 

يوگ وچمه  هدرک  درگ  ار  دوخ  وچ  نادیم  رس  رد 

راکف ار  ششوگ  هدرک  مس  �هشوگ  زا  وا  ياپ 

وا شقن  دنیبن  اج  رب  دنز  مه  رب  ات  مشچ 

رادج رب  دراگن  ار  وا  تروص  روصم  رگ 

ور مرن  يوم و  مرن  نیبزیت و  شوهزیت و 

راوهار ناد و  هار  نانع و  شوخ  ناشن و  شوخ 

تسیرکیپ شنارگ  هوک  نوچ  هکنآ  دوجو  اب 

رابغ رب  شیاپ  شقن  دنامن  يزیخ  کبس  زا 

باتفآ نیرز  لعن  کی  تنسوت  ياپ  يا ز 

راختفا يور  رس ز  رب  دهن  یم  شنامسآک 

دنک تیار  وترپ  زا  رگا  رون  سابتقا 

رارش زا  ییانشور  درگن  کفنم  دبا  ات 

توبکنع رات  وت  ظفح  زا  دبای  نوچ  تیوقت 

راهم دشاب  ار  مایا  یتخب  رگ  دلسگن 

جازتما تقو  تخادنا  لادتعا  زا  رود  هکسب 

راگدرورپ ارت  هاوخدب  بیکرت  �هیام 
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ددع رد  رثؤم  ددرگ  شدساف  جازم  رگ 

راهچ زا  فصن  تحص  شداسف  دزاس  عفترم 

ماقم مئاق  شددرگ  يرارش  ترهق  شتآ  ز 

رانک رب  اپ  دشک  شتآ  رصنع  رگ  لثملا  یف 

هم لثم  ملاع  يارآ  مزب  وت  يور  بش  زور و 

راهنلا فصن  رد  سمش  نوچ  هدراچ  رد  رمق  نوچ 

داهن تهاوخ  دب  تخب  مشچ  رهب  زا  راگزور 

رانک وک  رهم  هب  رس  ياه  هقح  رد  ار  باوخ 

روما رگید  اب  تسا  طرش  فدص  ناسین و  یعس 

راخب زا  رحب  �هیام  دراب  وچ  ددرگ  رهگ  ات 

دقع لح و  نآ  یب  ربا  ات  وت  تسد  صاوخ  وک 

راوهاش رد  هرطق  ره  نآ  ریثأت  زا  دزاس 

دناوخ ربا  دیاشن  ار  تمصخ  مشچ  هبشت  نیز 

رابکشا هایس و  نآ  تسا  زیرکشا  دیفس و  نیاک 

دنام اجک  نیا  اما  تسه  یکارتشا 
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نادب

راحب رد  يدید  هک  من  يدوب  ربا  رگ  وا  مشچ 

تیبرت دبای  وت  فطل  زا  رگ  یشحو  ارواد 

راگدای دنامب  يو  زک  نخس  دقن  اسب  يا 

یعس تخب  زو  تیبرت  وت  زا  دادعتسا و  نم  زا 

راگدرک زا  نخس  قیفوت  عبط و  زا  مامتها 

یتصرف مک  رد  بابسا  نیا  ددرگ  بترم  رگ 

راشتنا دبای  رهد  رد  اهچ  نم  زک  يونشب 

ارم نوچ  دعاسمان  تخب  زاسان و  علاط 

راید مرخ  نیزا  هودنا  يداو  رد  رس  داد 

وت فطل  يایمیک  زو  یسم  صقان  متشاد 

رایع لماک  رز  دش  رز  همه  صقان  سم  نآ 

ناهج فارطا  رد  جیار  شدزاس  ات  مدمآ 

رادمان ياه  هداز  هش  وت و  مان  هکس 

يا هیاپ  دبای  هک  ره  دبای  دادعتسا  هب  ات 

رابتعا دبای  ره  هک  دبای  هیاپ  ردق  هب  ات 

داب وت  مصخ  �هیاپ  رابتعا و  نایم  رد 

راع رخف و  نایم  دشاب  یم  هک  يدعب  نانچنآ 

ناریمریم شیاتس  رد  �هرامش 13 -  �هدیصق 

راهب لصف  دیع و  هدنخرف  داب 

رابک ياه  هدازهاش  وت و  رب 
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تست مرخ  يور  هک  ناریم  ریم 

راربا �هلبق  رارحا و  دیع 

دنور وچ  وت  راسی  نیمی و  رب 

رادقم کلف  �هدازهش  ود  نآ 

دنرب هک  اهکشر  هچ  هلا  هلا 

راسی نیمی و  مه  ردقو  مه  رب 

شک تبینج  نامسآ  ارت  يا 

راد هیشاغ  باتفآ  ارت  يو 

داد تعرس  قرب  وچمه  ار  هوک 

راذگ دومن  وت  مزع  اجک  ره 

تخاس نکاس  هوک  وچمه  ار  قرب 

رارق تفرگ  وت  ملح  اجک  ره 

دیآ نورب  وت  ظفح  اب  روم 

رازآ یب  لیپ  ياپ  هت  زا 

درک یم  وگدرگ  هدوهیب  مصخ 

رابدا تبکن و  رازاب  درگ 

لابقا تلود و  تس  یعاتم  هن 

رازاب رس  رب  دنشورف  هک 

دنزادنا ریاط  رسن  رب  زاب 

راکش زور  هب  وت ،  نارادزاب 

تسین نمیا  ریاط  رسن  کلف  رب 
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راسهک رس  رب  تسیچ و  دوخ  کبک 

لثم هب  دشک  رب  راوید  هب  رگ 

راگن شقن  کلک  وت  مصخ  شقن 

هاچ هتوک  هک  نوگنرس  دور  نت 

وک هک  برطضم  دور  رس 
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رادرس

دروخ شکاخو  درم  هک  تلاگس  دب 

رابغ دنامن  وا  كاخ  زا  هکلب 

دوب هک  باوخ  هب  یمدید  شدحل 

رات هریت و  رام  خاروس  وچمه 

میحج دود  وا ز  ردنا  يرکیپ 

راق وچ  هتشگ  هایس  رس  ات  ياپ 

هدوس رگ  هنیک  گنز  رپ  لد 

راگنز یهایس  فک  کی  هدنام 

هدش كاخ  هناخمشچ  رد  مشچ 

رامسم رتشن و  تشم  کی  هدنام 

هدش زاون  نوبز  نوچ  تتردق 

راضم عفد  هب  دور  نوچ  تتلوص 

روم تلبج  زا  دزیرگب  زجع 

رام تعیبط  زا  دزیرگب  رهز 

تیار تماقتسا  فک  رد 

راگ رپ  زا  دیان  تسار  طخ  زج 

دننز يور  هب  شرگ  تمزح  بآ 

راوید تروص  باوخ  زا  دهج 

اهاش ارتسگداد  ارواد 

راهظتسا تتاذ  هب  ار  ناهج  يا 
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وت تمدخ  هب  دوخ  ضرعلا  بجاو 

راهظا منک  دوب  تزاجا  رگ 

دشخب وا  فطل  هک  ییادخ  هب 

رافغتسا مین  هب  ار  هنگ  دس 

تب هدجس  رفک  وچ  ییاطخ  زا 

رارقا کی  هب  وا  وفع  درذگب 

وا تدحو  قاط  شیپ  یمقر 

راید هریغ  رادلا  یف  سیل 

وا يزاین  یب  هب  تبسن  هکنآ 

رایغا هچ  رای و  هچ  ناسکی  تسه 

تسه سک  ره  تسوا  جاتحم  هکناو 

راکوکین هاوخ  راکدب و  هاوخ 

دنکف وت  مشچ  لوا ز  سک  نآ 

راوخ دهاوخ  قلخ  شیپ  ارک  ره 

شاوت مالغ  دنک  رخآ  هکناو 

رایتلود دیرفآ  ارک  ره 

فیلکت �هدابعلاراد  هب  هک 

راب مبای  هک  نآ  زا  لبق  یتدم 

درک نوچ  مدز  نادناخ  نیزا  مد 

راتخم متعیبط  ياضتقا 

یتاذ ره  تسا و  یتاذ  ششک  نیا 
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راثآ ار  تاذ  تسه  ات  تسه 

ریغ نم و  �هدیقع  نایم  رد 

رایسب توافت  اهاش  تسه 

وت زا  ریغ  وت  زا  مهاوخ  یمن  نم 

رانید زج  وت  زا  دهاوخ  یمن  وا 

تساوخ يزیچ  وت  زا  سک  ره  تمه 

رادید ام  تسج و  رانید  ریغ 

نارگد رگا  مرد  نیا  گس  نم 

راکتمدخو دنرد  نیا  مداخ 

تسین ییادگ  یپ  زک  ادخ  هب 

رارکت منک  یم  وت  حدم  هکنیا 

تمان رویز  حدم و  رد  زا 

راعشا تنیز  بیز و  مهد  یم 

متسه مین ،  ادگ  میوگب  نوچ 

نارعاش

ناریمریم شیاتس  رد  �هرامش 13 -  �www.Ghaemiyeh.comهدیصق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 413 

http://www.ghaemiyeh.com


راعش تسا  ییادگ  ار 

ارم تسا و  ییادگ  نم  رنه 

راع دشاب  هنوگچ  ییادگ  زا 

ادگ هک  یییادگ  ناسنیز  هصاخ 

راقع عایض و  بحاص  دوش  ناز 

خرچ دیوگ  هک  یسک  زا  سک  هچ  زا 

رامش شیوخ  يادگ  مه  ارم  هک 

تلد تسد و  هک  يا  میوگ  ردقنآ 

راحب تسا و  نداعم  شخب  هیام 

سک همه  زا  هن  ماوت  يادگ  هک 

رابک راغص و  زا  دناد  سک  همه 

دنسپم سک  دنسپ  دوخ  �هقرف 

رادنپ یگلمج  بجع و  یگمه 

ياپ ات  رس  ذخا  رج و  یپ  زا 

رانچ دیب و  وچ  نابز  تسد و  همه 

بلط هدایز  هقرف  نانچنآ 

راچ زا  جنپ  دننک  یم  بلط  هک 

ناش هعماط  میب  رگ ز  بجع  هچ 

راتسد لک  اصع و  دهنب  روک 

دنار نخس  ناشماربا  رگ ز 

رامیب رس  رب  حور  ضباق 
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ناسآ ناگتسخ  دنریمب  شوخ 

راوشد ناج  هتسخ  چیه  دهدن 

مین هورگ  نیزک  هللارکش 

رازگ رکش  نابز  رکش و  نم و 

ینفیال زنک  دقن  زک  رکش 

رانک بیج و  دومن  رپ  متمه 

تسیچ تیاکش  نیا  رکش و  نیا  یشحو 

راموت نیا  نک  یط  دنچ  یک و  ات 

هاش تلود  ماود  ياعد  رد 

رآرب زاین  فک  زجع و  تسد 

تسه يدیع  راهب و  ار  ناهج  ات 

راقو ناهج  يا  یشاب  ناهج  رد 

تست �هتسجخ  خر  زا  ناهج  هک 

راهب لصف  دیع و  وچ  شوخ  مرخ و 
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رایتخا دندومن  يدعس  تعاس  تلود  لقع و 

راکشیپ ربکا  دعس  شرازه  يدعس  تعاس 

مرا ناتسلگ  یبوخ  زا  تعاس  ناک  یتعاس 

راچد تسودرف  غاب  ددرگ  ماگ  نیتسخن  رد 

ربا هارمه  دور  یبآ  را  تعاس  ناک  یتعاس 

راوهاش رد  هتشگ  شیاه  هرطق  ددرگ  زاب 
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يوجماک ردنکس  یتشگ  را  تعاس  ناک  یتعاس 

رام نادند  نب  زا  رضخ  �همشچ  رس  یتفای 

قفا زا  رهم  دوش  علاط  را  تعاس  ناک  یتعاس 

راهنلا فصن  زا  دبات  رشحم  زور  ماش  هب  ات 

موب هضیب  زا  نورب  دیآ  را  تعاس  ناک  یتعاس 

نیمی و زا  شیامه  رپ  دمد  رب 
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راسی زا 

سورخ جات  دنز  رب  رس  را  تعاس  ناک  یتعاس 

رارق ناغرم  یهاش  يورب  غرمیس  زا  دریگ 

نآ راثک  یتعاس  تعاس ،  هچ  قحلا  یتعاس 

راخ دیآ ز  نورب  لگ  اراخ  زیر ز  نورب  رز 

وزک يدعس  تعاس  تعاس  هچ  قحلا  یتعاس 

راعتسم تداعس  راثآ  دراد  نودرگ  دعس 

یتعاس خرف  ینویامه و  تقو  نینچ  رد 

رادتقا مج  رواد  نوریب  همیخ  تلود  هب  دز 

بانط خیم و  زا  رپ  یتیگ  هصرع  ناز  يا  همیخ 

راگزور ضرع  لوط و  شضرع  لوط و  ياهتنم 

دنهد رس  رگ  ار  مهو  شنایم  ردناک  يا  همیخ 

رانک رب  دیاین  هر  رخآ  کیل  ددرگب  رپ 

باتفآ تمایق ز  لها  دنوش  نمیاک  يا  همیخ 

راعش زور  دنز  رشحم  �هصرع  رد  شسک  رگ 

ضرع لوط و  شنینچنیا  دشاب  هک  دیاب  يا  همیخ 

رارق دریگ  وا  رد  تکوش  تمشح و  رهپس  ات 

هوکش رف و  رویز  تلود  لابقا و  تنیز 

راقو زع و  �هیاریپ  کلم  کلم و  �هیلح 

شفک زک  دمحم  نیدلا  ثایغ  لد  ایرد  هاش 

راهنیز دیوگ  رحب  نامالا و  درآرب  ناک 
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اهلاس دنامب  نشور  وا  ساپ  هانپ  رد 

رارش یهام  �هدید  نوچمه  بآ  نایم  رد 

مدع کلم  رد  ات  دزیرگ  ملاع  زا  یتسه 

راوس کی  دزات  رهد  رب  وا  رهق  شیج  رگ ز 

وا فاصنا  زک  تسیدح  ات  کلم  رد  ینمیا 

راذگهر نایم  رد  ناغرم  دنریگ  نایشآ 

ناهج رد  دتفا  وترپ  وا  نشور  يار  رگ ز 

رابگنز داوس  رد  دیاز  دیشروخ  هلماح 

وا هاوخدب  نت  رد  رفنت  دراد  رس  هکسب 

راکبان نآ  دنک  اج  تربع  راد  ياپ  هب  نوچ 

زونه یسرک  رس  رب  شیاپ  هتفران  نیمز  زا 

راد بوچ  زارف  رب  ناصقر  قوش  زا  دوب  رس 

هوک داتفا  رمک  زا  دز  رمک  رب  رگ  ار  هوک 

راقفلاوذ ماقم  مئاق  شنطاب  غیت  تسه 

دنلب يدوب  ناکمال  دق  هب  نودرگ  سلطا 

رات دوپ و  ار  وا  دوب  یم  تتمه  ردق  رگ ز 

یتسد یتشاد  رگ  نامسآ 
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تتمه تسد  وچ 

راثن يدرک  دوخ  ياهرهوگ  وت  ردق  رس  رب 

رن ریش  تورب  زا  شلیم  وت  لدع  دهد  یم 

رازغرم ردنا  هرب  وهآ  همرس  نوچ  دشک  یم 

شتحاس ردناک  تست  مزب  سودرف  هضور 

راظتنا یب  دوش  رضاح  درذگب  لد  رد  هچ  ره 

ناتسوب رد  دزو  يداب  تمرخ  مزب  رگ ز 

راب هدنخ  رپ  بل  لگ  ياج  هب  نبلگ  دروآ 

تسیک دزن  ناسحا  نادنوادخ  دوج  رتفد 

رایب دراد  مرک  بابرا  هچنآ  ایب و  وگ 

مامت ار  رتفد  هک  تدوج  زا  یلصف  مرایب  ات 

راسمرش ددرگ  هکسب  دیوشب  یناشیپ  بآ  ز 

تساهتسد قوف  هک  تناشفا  رهوگ  تسد  شیپ 

راحب ناماد  هتشگ  رد  رپ  شیرابرهگ  زو 

دنک رهوگ  �هزوی  رد  دیک و  ایرد  تسه 

راخب یضعب  شدنناوخ و  یم  ربا  یضعب  هکنیا 

ارورپ تیعر  اهاش  ارواد  اهانپ  نید 

رادم ار  یتیگ  رود  برای  وت  رود  رب  داب 

وت تخب  دنار  مزع  شخر  هک  بناج  ره  هب  ور 

راکماک اجنآ  زا  ییآ  يور  اجنآ  نارماک 

نزو درم  تعادو  هار  رس  ردنا  يور  یم 
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رابکشا مشچ  بآ  زا  دنا  هدنام  لگ  رد  ياپ 

مشچ بآ  جوم  يدندوب ز  ریجنز  رد  هنرگ 

راو هناوید  یتفاتشن  تیپ  زک  يدنامن  سک 

یشوخ زک  يرهش  رهش  زا  يدز  نوریب  ات  همیخ 

راوبلاراد نوچ  تشگ  يرارقلاراد  نوچ  دوب 

رذحلا ویرغ  زج  دزیخنرب  شنورب  زا 

رارفلا شورخ  زج  دیاینرب  شنورد  زو 

دنک یم  ترفن  هک  شحوم  اوه  بآ و  نانچ  دش 

رابیوج زا  نایهام  راسخاش و  زا  ناریاط 

زیرگ ياپ  وا  رد  يدوب  ار  فقس  رادج و  رگ 

رادج ین  يدنام  فقس  ین  اه  هناخ  رد  نامز  نیا 

نایم رد  اهنیا  رهش و  رانک  ردنا  زونه  وت 

رایرهش يا  يور  لزنم  کی  رهش  زا  رگا  هآ 

سرپم ار  شنانکاس  لاح  تسنیا  رهش  لاح 

راگدرورپ دهد  ناشیربص  تسا  بعص  ناشراک 

كانهودنا لدگنت  رطاخ ، هتفشآ  برطضم ،

رابک مه  ریغص و  مه  فیرش و  مه  عیضو و  مه 

ار نافیعض  نوچ  امرفب  دوخ 
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مین ود  لد  ددرگن 

راسهوک رب  رذگ  رابرد و  هشیش  گنل و  هشال 

رطخ ردنا  ناج  تسا و  هاتوک  كایرت  زا  تسد 

رام خاروس  رد  رب  نوچ  بش  کیرات  یهن  اپ 

شیوخ لفط  ردام  هدرک  شمارف  یناشیرپ  زا 

راوخریش لفط  دای  زا  مه  ریش  هتفر  هکلب 

یمغ ردنا  هورگ  ره  یلایخ  رد  تعامج  ره 

رارق دریگ  نوچ  هک  ناو  دریگ  مارآ  نوچ  هک  نیا 

ساپ هک  ار  نافیعض  دراد  دروآ  روز  يوق  نوچ 

رابغ دزیوآ  هک  ناماد  هب  يداب  دهج  رگ 

دننکشب نادند  هک  ار  نادند  زیت  ياهگرگ 

رادج ندرک  ناوت  نوچ  ار  نارتسا  نز  دگل  نیو 

دننک رپ  نوچ  اه  هسیک  رگید  هک  مغ  رد  ناسلفم 

راب دنچ  یلاس  درک  یم  رپ  هک  یشحو  الوا 

تسه هکناز  اهاش ، لابقا  دنلب  اردق  نامسآ 

راوتسا رهم  هم و  تسد  تنسوت  نانع  رب 

زات قویع  رب  مرگ  قارب  يراد  نار  ریز 

راگدرک تدناشن  رب  تلود  جارعم  یپ  زک 

ناکمال ياضف  ات  يرهپس  نک  یط  مدق  ره 

رایرهش هاگراب  طاسب  ینعی  ناکمال 

ردق وت  زج  دراد  هک  ناویا  ناردناک  ینیبب  ات 
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راب وت  زج  دراد  هک  تولخ  ناردناک  ینیبب  ات 

تروشم بحاص  تسیک  ار  تنطلس  ینیبب  ات 

رایتخا بحاص  تسیک  ار  تکلمم  ینیبب  ات 

مان درب  دهاوخن  سک  ار  يرگید  یشاب  وت  ات 

راصتخا فرح  نیا  هب  مدرک  نخس  لصا  نیا  دوب 

يوک رهش و  رامش  رد  دشاب  هک  دشاب  نینچ  ات 

راوتسا دنچ  يا  همیخ  ارحص  يور  رب  دوش  نوچ 

لوزن ییامرف  هک  اج  ره  دوش  يرومعم  رهش 

راصح شنادزی  ظفح  ناب و  هزاورد  شتلود 
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رابتعا هب  شوخ  نیشن  زیخ و  هتفخ  تخب  يا 

رای تس  هدمآ  فطل  رس  رب  وت  اب  هک  اریز 

تس هدمآ  رس  ترسح  هک  دنخب  شوخ  وت  ناج  يا 

راک تسا  هدرک  رحس  ياعد  هیرگ و  نآ 

دیلک شدش  ادیپ  هک  دیون  اروت  لد  يا 

يور هب  دوب  هتسب  هک  رد  نآ 
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راوتسا وت 

نایم رد  تشاد  شمغ  جوم  هک  ام  یتشک 

رانک رب  داتفا  هطرش و  داب  تساخرب 

رکش هب  همه  دش  لدب  هک  ار  يادخ  تنم 

راگزور عضو  زا  متشاد  هک  اه  هوکش  نآ 

تسه هک  نم  برق  زا  نک  قانخ  یعدم  وگ 

راشف ولگ  فیرح  تسد و  زارد  گشر 

تسا نم  یناشفا  لگ  یگتفکش و  تقو 

راهب همه  منازخ  تسا و  لگ  همه  مراخ 

متلود غاب  نز  هنارت  لبلب  نم 

رابب متلود  لگ  تس  هدمآ  هک  ینعی 

مهنیم هک  تلود  �هریخذ  همه  نیا  تسه 

رادمان ناطلس  هجوت  کی  ضیف  زا 

ماشتحا بکوک  هبکوک  دنلب  هام 

رادتقا دیشروخ  دنسم  رهپس  هاش 

هتفای هک  دمحم  نید  ثایغ  ینعی 

رارق وا  مان  بقل  رب  نوک  ود  مظن 

شتکوش نادیم  تمشح و  باکر  ردنا 

راوس کی  دیشروخ  هدایپ و  کی  دیشمج 

دنوش هبتشم  مهن  خرچ  نامسآ و  تفه 

رامش تصرف  وا  هگرد  هب  رگا  دنبای 
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عفترم وت  ردق  هقالع  زا  تعفر  يا 

راختفا وت  تاذ  تبسن  هب  ار  رخف  يو 

کلف هن  دنلاعن  فص  نانکاس  زا 

راب ردص  هب  دنیشن  وت  تمه  هک  ییاج 

نوک مظن  خرچ  رد  هیبعت  درک  وچ  دزیا 

رایتخا وت  ياضر  ياضتقم  هب  شداد 

هار درکن  نییعت  وت  رما  يامنهر  ات 

رادم دشن  نیعم  خرچ  هب  ار  مارجا 

ار هرهز  وت  دنمس  اپ  تسد و  لعن  زا 

راوشوگ شوگ  رد  هر و  ای  تسادعاس  رد 

تدراد هک  ار  کلف  تسا  بجاو  وت  ظفح 

راگدای هب  نارود  هصالخ  ناهج  دس  زا 

رثا کی  وت  نوخ  فت  زا  دشاب  هک  اجنآ 

رازن دوش  فت  کی  هب  داهن  يوق  هوک 

وت مان  ظفح  زا  دوب  را  شتآ  يایرد 

راذگ دنک  اجنآ  زا  ملاس  موم  یهام 

دنک لمع  تیوخ  یمرن  هب  هیمان  رگ 

راخ هب  دهد  مقاق  توسک  عبط  هار  زا 

تسیا همشچ  تدوسح ز  رمع  هایگ  وشن 

رام رهز  هدرورپ  هدش  نآ  زا  يا  هحشر  زک 

مصخ �هنیس  مان  هب  شبآ 
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دنهد رگ  وت 

رانچ �هجنپ  دمد  هدیشک  رجنخ  اب 

نارگرس تشگ  کلف  هک  ره  ضغب  ماج  زا 

رامخ دنکشن  وت  نمشد  نوخ  هب  الا 

ناندرگ رایسب  هک  وت  یمصخ  تسیغیت 

راز راوخ و  دنداتف  دندز و  نآ  رب  ار  دوخ 

دنکف شدیاب  رپس  تسخن  �هلمح  رد 

رازراک دصق  دنک  هک  یندرگ  غیت  اب 

وت لدع  نیهاش  طلست  توق  اب 

راکش دنک  تلوهس  هب  سگم  ار  غرمیس 

دیشکرب زاوآ  هچ  هشیت  نابز  زا  ناک 

راهنیز هب  دمان  وت  ياطع  فک  زا  رگ 

باسح ایم  وگ  وا  �هرامش  ضرعم  رد 

راب هفیظو  دش  نوچ  وت  شخب  دیما  تسد 

تسین لیبق  ناز  دنز  جوم  هک  یهگ  ایرد 

راخب دنکفا  وا  رد  هنخر  هک  وا  جاوما 

وت هانگ  باوث و  طبض  تبث و  رهب  زا 

راگدیرفآ کلم  ود  نآ  هدیرفآ  ات 

نیمی بتاک  مقر  رس ز  هدرکن  الاب 

راسی طباض  ملق  يوس  تسد  هدروان 

شتیامح ردنا  هک  تسیمکاح  وت  لدع 

ناریمریم دمحم  نیدلا  ثایغ  شیاتس  رد  �هرامش 15 -  �www.Ghaemiyeh.comهدیصق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 426 

http://www.ghaemiyeh.com


راید نیا  نافیغض  تسد  تسیوق  سب  زا 

دزی كاپ  كاخ  رد  هک  راک  هدیسر  ییاج 

رابغ رب  روز  دنک  هک  ار  داب  تسین  دح 

نم هن  دنک  یم  نخس  وت  هجوت  اهاش 

رازگ نخس  نابز  اجک و  زا  نم  هنرو 

رکف يوس  راچ  رس  شورف  فزخ  مدوب 

راوهاش رد  زا  نم  ناکد  یتخاس  رپ 

تشادن يا  هکس  يرز  دوب  هچ  رگا  ممظن 

راد هکس  تشگ  يرز  وت  یمان  مان  زا 

رصتخم تسین  ینخس  رد  بانطا 

راصتخا درک  اعد  هب  ببس  نآ  زا  یشحو 

نیز ریز  هب  دیاین  راگزور  شخر  ات 

رادج رد  تشاد  ناوتن  کلف  نسوت  ات 

وت هاج  لابقا و  ضیار  نوبز  اداب 

راگزور شخر  کلف و  نسوت  هراومه 

هلودلادامتعا ناخ  هللادبع  شیاتس  رد  �هرامش 16 -  �هدیصق 

راثن رهوگ  کی  هب  کی  مزاس  هک  مهاوخ  نابز  دس 

راکماک شخب  ماک  يازریم  يانث  رد 

لدع ياریپ  نمجنا  ترازو  يارآ  سلجم 

رادتقا رهم  رتخا  تیافک  ایرد  رهوگ 

هوک هب  وا  دوجو  زا  تلود  تشپ  وگ  هدزاب 
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تشپ و نآ  هلودلادامتعا 
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راگزور هانپ 

تسوا باوصتسا  هب  دشاب  ردپ  ناک  ار  رسپ  ره 

رایتخا رما  تحت  رد  درورپ  یتیگ  هچ  ره 

گنر بآ و  ار  يروشک  زع  رازلگ  رسپ  زا 

راب گرب و  ار  يرکشل  راقو  لخن  ردپ  و ز 

ناشوزع درآ  راب  دناشن  تلود  شک  خیب 

راقو زع و  دهد  رب  دناشف  تمشح  شک  مخت 

ردپ ناسنا  زاب  هک  هد  نامرف  رهد  رب  رسپ  وگ 

رایرهش باش و  خیش و  نوریب  تسین  شحالص  زا 

رگا دبیز  یم  تسایرد  نآ  بلص  زک  يرهوگ 

رادجات ناورسخ  شدننک  رسفا  تنیز 

تسه هک  لد  ایرد  هللادبع  هاجمج  فصآ 

راسمرش وا  فک  زا  رحب  لجخ  وا  عبط  ناک ز 

دتف شرهق  مزلق  رد  رگ  هشیدنا  یتشک 

رانک رب  ناز  يا  هتخت  دیان  هک  ییاج  دنکشب 

تساضق ریواصت  تآرم  هک  وا  ریمض  رب 

راکشآ لعفلاب  تسا  هوقلاب  ماهوا  رد  هچنآ 

رظن رد  ار  وا  فطل  باتک  ناناوخ  فرح 

رام تشپ  شقن  تسا  قوراف  قایرت  هخسن 

زادگ رهوگ  دزاس و  رورپ  هزبس  شرهق  فطل و 

رارش ایرد  کت  ردنو  رقس ،  رعق  رد  هرطق 
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ضرف هب  دزادنا  راسهک  رب  هیاس  رگ  وا  مکح 

راسهوک ياج  هب  ادیپ  دروآ  يراسهاچ 

درذگب شرهق  ناتسراخ  هب  نودرگ  را  دنام 

راخ كون  ره  رس  رب  وا  سلطا  زا  يا  هراپ 

دننک یم  هبشت  شتسد  اب  تسب  داشگ و  رد 

راحب رد  يدوبن  دم  رزج و  دوب  یم  نیا  هنرگ 

یتبسن دراد  تسیداش  �هطخ  زک  شطخ  اب 

رابگنز كاخ  دزیخ ز  تهجناز  مرخ  حبص 

تسوا نار  ریز  دوب  نامیلس  شخر  رگا  داب 

راگدرورپ شرذآ  زا  دیرفاک  یعبط  وید 

دنهدرس روخ  وترپ  اب  را  شرهم  عولط  رد 

رادج ياپ  ات  قرش  زا  برغ  هب  دیآ  وا  زا  شیپ 

وا تشپ  رب  رگا  نوریب  دهج  ملاع  زا  ششقن 

راگن تروص  دشک  یلاثمت  تسد  رد  هعرقم 

يرع رد  هدنام  تسا  جنرطش  بسا  ییوگ  داب 

راوهار ددرگ  هصرع  نآ  يزاب  طاسب  رد 

اوه رب 
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روص خفن  زا  شیپ  تشگ  دناوت  نایوپ 

راوتسا دزاس  تسد  رگ  وا  كارتف  رب  هوک 

هایس يوربا  ود  يزاب  هگرد  شتسد  ود  زا 

راکشآ ددرگ  دیشروخ  �هدید  زارف  رب 

تسد اپ و  ریز  هب  درآ  نوچ  هام  رهم و  صرق 

راگزور مشچ  رهب  دبوک  همرس  نواه  ود  ناز 

ار هرهز  سورع  دزاس  مدق  دراشفیب  رو 

راوس نیرز  یکی  نیز  نیمیس  لاخلخ  یکی  ناز 

بابح يزیخ  کبس  زا  شیاپ  ریز  رد  دنکشن 

راذگ ایرد  رد  هوک  نوچ  رکیپ  اب  دنک  رگ 

رتشیپ ناز  ناکمال  رب  ناکم  دح  زا  دیآ 

راوس زا  دتفا  هر  كاخ  رب  هیاس  نیز  رس  زک 

دوب ات  يدرون  ملاع  نینچنیا  قحلا  دیاب 

رادم یتیگ  رواد  باکر  نار و  قیال 

ایمیک لها  دنریگ  وا  زا  ریسکا  �هیام 

رابتعا نیع  هب  ینیب  رذگهر  كاخ  هب  رگ 

تست نادیم  کلف  نارکی  ياپ  كاخ  هک  يا 

راختفا جات  تیز  ار  ناگرایس  ورسخ 

زاهج رز  زا  لالح  نتسب  تلمحم  لمح  رهب 

راهم نیمیس  ناشکهک  شتسه  هک  امیپ  ناهج  نیا 

وت لالجا  شک  لمحم  دوش  نوچ  متفگ  هچ  هو 
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راطق زا  هدنام  زاب  لاس  هنیرید  هقان 

هرب وهاک  يوق  يدرک  نانچ  نامولظم  تسد 

رازغرم رد  دنک  یم  يزاب  ریش  تورب  اب 

يرورپ تیامح  بآ  زا  هک  ار  يرازغرم 

راکش مغیض  دوش  ددرگ  واردناک  یلازغ  ره 

سپ زاب  دیآ  رصرص  هتسکش  اج  دس  رس  اب 

رابغ زا  يدس  وت  ظفح  دشک  رگ  شهار  شیپ 

رهپس غاب  يزبس  تمکح  يارجا  زا  دهاوخ 

رابیوج دس  دوش  يراج  نامسآ  رب  نیمز  زا 

دنبب ییوگ  رگا  ار  تعیبط  يامرف  راک 

راصح یلین  �هعلق  نیا  هنتف  ياه  هنخر 

مرگ دنرآ  نامسآ  رب  لگ  يازجا  یپ  زا 

راخب ار  یبآ  وزج  ناخد و  ار  یکاخ  وزج 

لاقم نیا  یشحو  تسین  فصآ  فاصوا  روخ  رد 

راصتخا نک  اعد  رب  لئاق  شیوخ  زجع  هب  وش 

رون هب  ار  ناکین  يأر  ندرک  فیرعت  ناوت  ات 

ناوت ات 
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ران هب  ار  نابوخ  يور  ندرک  هیبشت 

تیراع رواخ  عمش  ران  وت  يور  زا  داب 

راعتسم رونا  هام  رون  وت  يور  زا  داب 

هدیصق �هرامش 17 -  �هدیصق 

راهب داب  ندمآ  زا  هک  تسا  تقو  زاب 

رازلگ رد  دنز  همیخ  لگ  هچنغ و  دفکشب 

نوریب یتابن  لفط  نیمز  دهم  زا  دیآ 

رانک هب  وا  شرورپ  دهد  ربا  �هیاد 

دیاشگب نمچ  غرم  لگ  �هوکش  رتفد 

راخ يراوخ  لگ و  روج  زا  مشک  یم  اهچ  هک 

هچنغ منبش  هرطق  زا  دزگ  نادند  هب  بل 

رای يراوخ  زا  هلگ  قشاع  تسین ز  وکن  هک 

لانب هک  دیوگ  کمشچ و  دنز  داب  زا  سگرن 

راز �هلان  نیا  تبقاع  دنکب  اهرثا  هک 

نمس گرب  زا  لد  غاد  رگن  بآ  لودج 

راهب داب  زا  نز  هدنخ  نیبب  هزات  �هچنغ 

دعاس دیامنب  قشاع  هک  تسیگنر  هب  نیا 

رادید دیامن  قوشعم  هک  تسیلکش  هب  ناو 

هتسخ شناقفخ  دراد  هک  غار  �هلال 

رامیب شناقری  دزاس  هک  غاب  سگرن 

کشم هب  هدرک  رت  ربنع  ارچ  هک  یبای  چیه 

هدیصق �هرامش 17 -  �www.Ghaemiyeh.comهدیصق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 433 

http://www.ghaemiyeh.com


راذگ هدرک  وج  بل  رب  ارچ  هک  یناد  چیه 

هراچ کی  نیا  دنک  ربنع  بلق ز  شپت 

رامیت کی  نآ  دنک  یهام  مشچ ز  يدرز 

هزاوآ نینچ  رازلگ  هب  تخادنا  غاز 

راوس تشگ  نازخ  لیخ  يو  روشک  زا  کنیاک 

میسن هارمه  هدش  هفوکش  ناراد  گرب 

رارف هشوگ  ره  همیسارس ز  دندومن  یم 

غاب تراغ  یپ  تشادنپ  دش و  نازرل  دیب 

راصح زبس  نیا  زا  دمآ  دورف  فرب  هپس 

ارچ غاب  رد  هک  دایرف  هتخاف  دنک  یم 

رانچ دروآرب  رازآ  یپ  زا  روز  تسد 

ار شتسد  دنکف  مد  کی  هب  هک  شمیب  تسین 

رادقم یلاع  ورسخ  تلدعم  رصرص 

درب ارآ  ناهج  ریشمش  تلوص  زا  هکنآ 

رانک هب  نارود  هنییآ  ملظ ز  تملظ 

دز یم  شدوج  فک  اب  دوخ  شزیر  زا  مد  ناک 

راب رهوگ  شمرک  باحس  دید  نوچ  کیل 

نیشن هشوگ  دش  مدرم و  زا  یهت  ولهپ  درک 

دباین قلخ  شنزرس  زا  هک  ات 
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رازآ

ششخب رد  تفک  هدرب  قبس  رحب  زا  هک  يا 

راردا رد  تدی  هدرب  ورگ  ربا  زا  هک  يو 

ارت شاپرهگ  تسد  رهگ و  رپ  نزخم 

راهب ربا  یکی  تسا و  طیحم  رحب  یکی  هک 

رهوگ رپ  يدب  رحب  رگا  متفگ  یم  رحب 

رابرهوگ يدب  ربا  رگا  مدناوخ  یم  ربا 

دز هک  هنتف  رپ  �هصرع  نیا  رد  وت  اب  نیک  سوک 

رازم عمش  وا  رس  رب  ملع  دیدرگن  هک 

دوب دهاوخ  ملع  وت  مصخ  رس  رب  یمیاد 

راز لد  زا  شدشک  یم  ملع  هک  یهآ  کیل 

باوخ هب  هتفر  نانچ  وت  يودع  تخب  �هدید 

رادیب تمایق  روص  زا  دوش  رگ  بجع  هک 

ار شراب  رهگ  تسد  نیبب  ناک و  ایب  وگ 

رآ رظن  رد  وا  تمه  فک  ربا و  وگ  زیخ 

هوک یتسپ  زا  رب  ثحب  دنکن  ششخب  ناک ز 

راحب يالاب  فال ز  دنزن  شزیر  نیو ز 

مداتفا اپ  هک ز  نک  يرظن  انارماک 

راذگم منینچ  تسد  زا  مدش  اریگتسد 

یشحو ییارس  هتکن  نیا  رس  زا  رذگ  رد 

رآرب تسد  اعد  هب  خرف  سلجم  نیا  ردنو 
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دنکف ون  هم  لعن  يور  زیت  زا  هک  ات 

راب هقعاص  �هلحرم  نیا  رد  خرچ  قلبا 

دهن وت  بسا  مس  رب  خر  هن  هک  ییور  تخس 

رامسم شمشچ  هبه  هشوگ  ره  هب  لعن  نوچ  داب 

هدیصق �هرامش 18 -  �هدیصق 

رازآ منیب  وت  دادیب  دنچ ز  کلف  يا 

راذگب مشیوخ  لد  اب  ملد  هدرزآ  دوخ  نم 

يور هب  کشا  دود  وت  يافج  ار ز  ام  دنچ 

رادب مرش  دوخ  وت  میراین  وت  يور  هب  ام 

تسا نم  نوخ  نتخیر  تضرغ  رگافج  زا 

رآرب تسد  شکب  غیت  ناهج  مدیشک ز  اپ 

مدز هک  يدارم  شقن  نآ  ره  سکع  رب  تشگ 

رامق داتفا  دب  هک  دشاب  هچ  هدنزاب  مرج 

دارم هب  ددرگن  ریبدت  �هتشر  زا  کلف 

راهم درک  ناوتن  بکانع  رات  ار  هفان 

باسح دیسرپم  زاب  ارم  هودنا  غاد 

دیآرد هک  بکاوک  زیچ  نآ  تسین 
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رامش هب 

تسین یفاک  منک  راگنز  مهرم  کلف  رگ 

راکف تسا  موجن  ساملا  هنیس ز  نیا  هکسب 

زونه رهد و  مغ  تسد  زا  مدش  نارابگنس 

رادیب ددرگن  باوخ  زا  ما  هتشگ  رس  تخب 

روبص مایا  �هصغ  مغ و  هب  مشاب  دنچ 

رارق هودنا  �هچوک  رس  هب  مریگ  دنچ 

نامز ياراد  رد  رب  نانز  داد  مور  یم 

رادم تسار  کلف  رود  وا  دصقم  رب  هکنآ 

ناشن مان و  اب  �هجاوخ  ناهج  کلم  فصآ 

راثآ نامیلس  هاش  تمحرم  �هیاس 

تس یسم  هراپ  وا  تمه  رظن  شیپ  خرچ 

راگنز رد  ناهن  هتشگ  لگ  هرهم  نیرد  هک 

تسین نادنخ  وا  يراداوه  هب  لگ  نوچ  هکنآ 

راگنز رد  ناهن  هتشگ  لگ  �هرهم  نیرد  هک 

تسین نادنخ  وا  يراداوه  هب  لگ  نوچ  هکنآ 

راک رس و  شمادم  رانلگ  هزبس  اب  تسه 

هزبس شماج  هت  رد  دوب  هک  يرهز  کیل 

رانلگ شغاد  رس  رب  دوب  هک  ینوخ  کیل 

دهجب ات  کلف  يوس  ناز  وت  ردق  نسوت 

رادج خیم  دنک  هشیدنا  ضیار  شا  هردس 
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شتآ ایرد  لد  رد  دز  وت  ناسحا  کشر 

راخب مان  شدش  هک  ایرد  لد  دود  تسه 

بآ رس  زا  بابح  هشوگ  ره  هدزرب  رس  تسین 

راحب دنراد  وت  دوج  فک  هار  رب  مشچ 

تسین وت  شیدنادب  مصخ  تهج  کی  نامک  رگ 

رافوس زا  شدنک  هخاش  ود  ریت  ور  هچ  زا 

ناریمریم شیاتس  رد  �هرامش 19 -  �هدیصق 

رطخ ضیضح  زک  دمحلا  هللا 

رورپ نید  باتفآ  جوا  هب  دش 

شاب یم  وگ  روک  شافخ  مشچ 

رسفا دنارذگب  رهم  کلف  زک 

ینادزی ظفح  هک  هللارکش 

رپس تفرگ  اضق  ریت  شیپ 

هاش نمشد  تشپ  نوریب ز  تسج 

ردق تشاد  هک  یشک  رپ  كوان 

قتت تسب  هاش  تاریخ  ربا 

رهوگ رز و  وا  ناراب  تشگ 

اپ ات  رس  الب ز  وگ  وش  رود 

رس ات  اپ  هنتف  شاب  وگ  رهد 

ار شناد  يانب  رمع و  لحن 

ررض هچ  نآ  زا  ای  بیسآ  هچ  ناز 
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نافوت زا  ددرگن  ناریو  خرچ 

رص رص  زا  یبوط  هدنک  دوشن 

دس هک  هن 
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رکش نارازه  دس  رکش 

رش هنتف و  نامز  دمآ  رس  هک 

نانز هدنخ  دیسر  يداش  حبص 

رحس ياه  هیرگ  درک  دوخ  راک 

خرچ رس  رب  دندز  يداش  سوک 

روخ هم و  مجنا و  دندرک  صقر 

دمآ اه  هدنخ  تفر و  اه  هیرگ 

رثا هدنخ  ياه  هیرگ  اشوخ  يا 

تشاد یهاوخ  هنامز  يا  دنخب  شوخ 

رگد زور  مادک  رهب  هدنخ 

تسین نکمم  هک  نک  شیع  نک  شیع 

رتشوخ نیزا  راگزور  دوب  هک 

مابو رد  زا  دمآرد  ترشع  شیع و 

رگنب دوخ  طاسب  رب  رگنب 

یهاش تعلخ  هاش و  تحص 

رد زا  نیا  ماب و  دمآ ز  رد  نآ 

لماک تحص  هچ  یتحص و 

روخ رد  یتعلخ  هچ  یتعلخ و 

هدیچ ضرم  زا  نماد  یتحص 

رب رد  نادواج  رمع  تعلخ 

خرچ رب  شتعفر  ياپ  یتعلخ 
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رس رب  يدمرس  زع  رسفا 

تحص نینچنیا  تعلخ  نانچنآ 

رورپ نید  هاش  ناج  نت و  رب 

روشن حبص  هب  ات  هدنبیز  داب 

رشحم مد  ات  هدنیاپ  داب 

دشاب ناهج  ات  هک  ناریمریم 

رواد ناهج  ناهج  رد  وا  دشاب 

دیواج شتلود  رمع و  تحص 

روای شتلودو  رای  شرتخا 

شهاوخیب ياطع  یهاوخ  هکیا 

رذگب وا  يایربک  رد  رب 

یهاگرد دنلب  ینیبب  ات 

رویز ار  خرچ  قاط  شا  هسمش 

اهرطاخ يوزرآ  ناور  وز 

روشک ره  هب  ناوراک  ناوراک 

هن نابرد  وا و  رد  ناسحا  جنگ 

ردژا یب  جنگ  جنگ و  �هناخ 

شاخس تارب  رب  رهم  زا  هکسب 

رتشگنا نیگن  ددرگ  هدوس 

دوش لعل  مامت  ناشخدب  رگ 

ردب هتفه  ود  �هدهع  زا  دیان 
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لامالام تسا  شناد  زا  يرحب 

ربعم هن  دیدپ و  شرانک  هن 

رکذ رد  شا  یتیگ  تالاح  هلمج 

رب زا  شملاع  خیرات  همه 

ارت يودع  �هفطن  ار  ورس 

رگتروص تسد  تسب  یم  شقن 

دوب رتشن  تشاگن  یم  ات  مشچ 

رجنخ دش  دیسر  نوچ  ولگ  هب 

ارد هوای  مصخ  تس  یغرم  هفرط 

رهوگ يوعد  هب  درآ  هضیب 

ار وا  دسر  یم  درک  ناوت  هچ 

رواب شدوخ  يوعد  هدمآ 

دناد یمن  ارچ  دوخ  ردقنیا 

رگید وا  دیرگید و  امش  هک 

رادقم یب  تسیا  هرطق  وا  تسیک 

رتمک يا  هراپ  هرطق  زا  هکلب 

اب راک  هچ  ار  يا  هرطق 
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نامع

رهوج اب  ثحب  هچ  ار  یضرع 

يزاورپ دنلب  نیا  رهوگ 

رظنم نیا  غرم  تسین  وا  هکناز 

شیب هلبزم  ماب  هب  ات  نایکام 

رپ دراد و  لاب  هچ  رگ  درپن 

روما لک  هب  ارت  یهن  رما و 

ربنامرف عیطم و  دوبن  هکره 

تباث منک  مناوخ و  شرفاک 

ربمغیپ عرش  هب  وا  تسا  رفاک 

یهن رد  وت  رما  تسه  رگ  هکناز 

رهطا تعیرش  نیع  تسه 

تسین تعیرش  عبات  وا  هک  ره 

رفاک نید  عرش و  مکحرد  تسه 

اهاش تتلود  یشاوح  رد 

رثا وت  تراهط  سب  زا  هدرک 

دزاس رت  طایتحا  دس  هب  بل 

رثوک زا  تیوک  ياقس  کشم 

تسج ناویح  بآ  هک  ردنکس  رگ 

ربهر شیدوب  وت  يأر  رون 

تایح بآ  تسد ز  هن  یتسش  يور 
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رت �هدید  هن  یتشاد  رت  بل 

تشاد وت  شیپ  زونه و  يدوب  هدنز 

رکاچ نیمک  نوچ  هنیس  رب  تسد 

هوکش زع و  وت  زا  درک  یم  ذخا 

رنه ملع و  وت  زا  درک  یم  بسک 

تشادن تخب  غارچ  رد  ینغور 

روخشبآ شدوبن  تسج و  بآ 

يدرک تتمدخ  يدوب و  هدنز 

ردنکسا رای  تخب  را  يدوب 

ییارآ دنسم  ینیشن و  نوچ 

رسپ رادمان  ود  نآ  وس  ود  و ز 

مهن رهپس  یلو  يرهپس  نوچ 

رمق سمش و  نایم  دنیشن  هک 

تقلخ سلاجم  ردنا  ربنع 

رگم دوب  هدرب  شیپ  یتمدخ 

دز وت  قلخ  بیط  هب  تصرف  تقو 

ربخ تفاین  سک  هک  یقیرط  هب 

دیرد هدرپ  دوب و  زامغ  يوب 

ربنع دش  هایسور  مرجال 

تسه هک  وت  تلادع  نامز  رد 

رن يوهآ  هدام  ریش  رهوش 
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دش هدام و  گرگ  درک  يردام 

ردام یب  ياه  هرب  هیاد 

نودرگ وا  مان  دوب  یملاظ 

رطضم وا  ملظ  تسد  رد  قلخ 

رازآ رد  مامت  ناریقف  وز 

رذآ رد  مامت  ناریسا  وز 

مغ رو  رطخ  دس  شاهنارق  رد 

رمضم ررض  دس  شاهرظن  رد 

هاش تسایس  شتآ  شتخوس 

رتسکاخ داب  هب  شداد  رود 

تشاذگن وا  دوجو  زا  المجم 

ررش دنچ  يرتسکاخریغ و 

ناراکمتس ياک  راج  دز  رهد 

رجنم نیا  هب  دوش  رخآ  ملظ 

تسنیا نامز  نیاک  دیریگ  دنپ 

يد هکنآ 
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رتخا شود  دوب  خرچ 

لدع یتسد  زارد  نیا  اذبح 

ربنچ رد  تسه  خرچ  رس  شک 

تسپ يدرک  كاخ  وچ  ملاظرس 

رورس يا  داب  تیدنلب  رس 

قلخ رس  رب  وت  تلود  هیاس 

رس رب  ارت  هشداپ  �هیاس 

نخس غارچ  منشور  وت  يا ز 

رواخ �هچیرد  غارچ  نوچ 

دنزورفا وت  زا  هک  یغارچ  ره 

رونا دنک  ناهج  برغ  قرش و 

هاش ترضح  هک  اهزور  نیردنا 

رتسب رب  دوب  هدومرف  هیکت 

دوبن باوخ  هنوگچیه  مبش  کی 

رحس ياعد  رد  رب  مدمآ 

شیپ متفر  زاین  زامن و  هب 

رگج نوخ  متشاد ز  وضو  هک 

درب مباوخ  زامن  نایم  رد 

رضخا دبنگ  هک  مدید  باوخ 

دمآ نورب  يرتخد  دش و  قش 

رتخد يا  مدقم  ریخ  شمتفگ 
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لکش لیامش و  نینچ  اب  یتسیک 

رظنم شوخ  راگن  يا  ابحرم 

یناج رگ  تساجک  وترکیپ 

رکیپ یب  ناج  میدیدن  ام 

داب كرابم  وگب  ار  دوخ  تفگ 

رمس هنامز  رد  مان  تدش  هک 

تداد ادخ  يرتخد  نم  وچمه 

رسپ رازه  ردام  يرتخد 

نرق دس  ات  هک  يرتخد  نانچنآ 

ردپ مان  دنلب  دنامب  وز 

نتسبآ ددرگ  هک  وک  تملق 

ردام زا  میازب  ات  مدمآک 

منک رایتخا  دعس  تعاس 

رداچ مشک  رد  شیوخ  رس  هب 

هاش تولخ  میرح  ات  مورب 

رجعم �هشوگ  هدروآ  خر  رد 

مرحم ان  مشچ  هتفهن ز  ور 

رد زا  ار  هاش  مزب  مور  رد 

ياپ رد  شمتفیب  نامالغ  نوچ 

رس رب  شمدرگب  نازینک  نوچ 

دنک لوبق  مرگ  يزینک  هب 
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رتخا هم و  رب  زان  منکب 

مشاب یتمدخ  هب  اجنآ  هن  رو 

رگد رازه  نم  وچ  اجنآ  تسه 

دنتفگ یم  هک  یلو  مدینش  یم 

رفس هب  فرطنیا  میک  نآ  زا  شیپ 

راد شوخ  لد  بولقلا  ءافش  ياک 

رهوش وا  زا  ریغ  تسین  ارت  هک 

ماک ینارب  ردقنآ  حاکن  نیز 

رواب تدیاین  مه  دوخ  وت  هک 

دش رز  مسم  وتز  اشخب  ماک 

رظن يایمیک  درک  دوخ  راک 

اهنآ نخس  نیا  دنسانش  هچ 

رصب ار ز  هرصب  دننادن  هک 

دناد يرهوج  هک  یسانش  وت 

رهوج تمیق  بیع و  رنه و 

نخس نیا  بآ  مرب  هچ 
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نآ رب 

رگخا رتخا و  تسیواسم  شک 

تسییاشامت رگا  روگ  ار  هرجح 

رجح هاوخ  لعل و  هاوخ  وا  ردنا 

میاراین رد  هب  رخ  ندرگ 

رخ هرهم  هن  نخس  نیا  تسرهوگ 

ار رخ  نارفعز  هن  دیاب  هاک 

ررد هک  هب  هناد  هبنپ  ار  واگ 

تسا رعش  تداع  مسر و  ارواد 

روشک دس  دنهد  ناش  رگا  هک 

دنبلط رگد  يروشک  نانچمه 

رثکا نارعاش  دننینچ  نیا 

امش یلو ز  مرعاش  مه  هدنب 

رگا هک  ما  هتفرگ  نادنچ  هلص 

منار نخس  نآ  رکش  روخ  رد 

رتفد دس  درک  حرط  مدیاب 

تس هدامآ  هن  را  مهاوخ  یمن  دوخ 

رکون ارم  مه  بسا و  ارم  مه 

تفای رکون  بسا و  هک  رعاش  هکناز 

رطنق رب  درک  درب و  ار  شیوخ 

یشحو نک  متخ  هللا  بیط 
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رجنم نخس  دش  بانطا  هب  هک 

تسینوناق بیبط  تسد  هب  ات 

رتو وچمه  ضبن  زاس و  نوچ  نت 

زاس هب  وت  تحص  نوناق  داب 

رتشن �همخز  نمیا ز  تگر 

اون زاس و  هب  تشکلد  سلجم 

رگشمار هرهز  صاقر و  هام 

ناریمریم شیاتس  رد  �هرامش 20 -  �هدیصق 

زاتکرت هدرب  نیرب  رهپس  رسرب  يا 

زاب لبط  وت  دنلب  دنمس  رب  دیشروخ 

وت گنخ  هرقن  رز  لعل  رهب  دنداد 

زادگ ار  رهم  رز  رهپس  �هروک  رد 

وت ناوج  تخب  عباتم  دوب  تلود 

زایا زا  دشاب  اجک  ریزگ  ار  دومحم 

مصخ زارد  رود و  هناسف  دوش  هتوک 

زارد نابز  ددرگ  وت  غیت  هک  يا  هصرع  رد 

تتیامح بنج  هب  کبک  دنکف  اپ  رد 

زاب مشچ  نیرز  �هقلح  راد  لاخلخ 

تندیشک لمحم  یپ  اضق  ون  هام  زا 

زاهج دهن  نودرگ  هزامج  رب  هام  ره 

تسیوسوم ران  رد  هدرپ  هک  ترطاخ  اب 
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زاگ دیزگ  بل  دنز  فال  عمش  تساوخ  یم 

نارگرس وت  اب  دوب  هکنآ  سگرن  دننام 

زایپ نوچ  تسوپ  شدنکرب  هنامز  تسد 

ودع دز  وت  راقو  رسک  هب  ینز  نادند 

زارگ هضارقم  هوک ز  تسنمیا  کیل 

دیدن سک  هک  تهاج  نمشد  هدنکف  رس  دش 

زاغ یشکندرگ ز  يوعد  باقع  شیپ 

مصخ هدنکفرس  دش  وت  غیت  رگا ز  لوا 

یلو رخآ 
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زارفرس درک  شاوت  نانس 

سکچیه هک  ناج  دهد  وت  فلاخم  ياج 

زامن دنک  يو  رب  هک  غاز  ریغ  هب  دوبن 

دوج ناوخ  داهنن  وت  ياطع  بهاو  ات 

زآ مشچ  دیدرگن  ریس  صرح  يور  زا 

تست يارس  ترشع  مداخ  هنیمک  يداش 

زارف ینک  رد  وا  خر  رب  هکنآ  داشان 

ینک رهگ  رپ  شنهد  فدص  نوچ  هک  دبیز 

زاب درک  وت  ياطع  رکذ  هب  بل  هک  یشحو 

وت مان  ینعم ز  توسک  زارط  مداد 

زارط نخس  عبط  رگنب و  مالک  زرط 

دنروک تسا  نینچ  قشع  ياضتقم  ات 

زاین ناتب  زان  ربارب  رد  قاشع 

تخب سورع  تبانج  دنمزاین  اداب 

زان هب  دوب  ناناوج  عبط  لیم  هک  نادنچ 

هللا لیلخ  هاش  هدازآ  �هدازهاش  شیاتس  رد  �هرامش 21 -  �هدیصق 

شرکشل درگ  طخ  هدمآ  هک  ارت  نسح 

شرخسم ددرگ  هک  زونه  لد  کلم  سب 

زیختسر زاغآ  شطخ  لوا  ییور ز 

شرشحم يارحص  وچ  قشع  لها  ییوگ ز 

تسیا هیانک  میوگچ  شوپ  لعل  دیشروخ 
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شربنع قوط  زا  يا  هلاه  کیل  هام  نوچ 

تسا شتآ  رد  نوچ  تطخ ،  تسا  یتوت  دنچره 

شردنمس مناوخ  وچ  هتکن  ریگم  نم  رب 

تخاس لعل  ناک  شاوت  يور  سکع  هک  یکاخ 

شرمحا توقای  هعموص  نیمز  دزاس 

تسیچ هنرو  تسا  لیلخ  ياجب  رگم  تیور 

شرذآ ياهتب  نتسکش  رگدکی  رد 

دنک یم  هحون  لجا  هک  نامالا  هزمغ  ناز 

شرجنخ هدرب  ورف  كون  هک  يا  هنیس  رب 

فدص �هیرگ  وا  رد  �هتشر  کشر  زا 

شرهوگ دنناوخ  دش  هرگ  ولگ  ردنا 

قاذم رد  خلت  دنک  غارف  ینیریش 

شرکش فرط  زا  دش  راکشآ  هک  يرهز 

راو هزبس  هب  لگ  زا  دشک  یم  هنارت  لبلب 

شرت �هزبس  لگ  �هرانک  رب  هدید  ات 

ماودرب شیبوخ  تلود  داب  هک  برای 

شروای رای و  ناهج  ود  هناگی  فطل 

نکش منص  لیلخ  یمس  نید  ناهرب 

شرد تحاس  ناج  هبعک  میرح  دمآک 

درپ وا  ماب  رب  هک  مهو  غرم  تساوخ  یم 

شرپهش ود  ره  شرپ  عطق  هب  دش  ضارقم 
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هایس دنک  ربنع  وچ  زور  روح  فلز  رب 

شرمجم دیآرب ز  مزب  زور  هک  يدود 

فاکش نشوج 
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باتفآ غیت  دوشن  خی 

شرتسگ فاصنا  تلادع  هیاس  رد 

تسه هک  ارچ  شرهد  یهاش  داد  هب  نودرگ 

شرویز تسین  وزو  رگید  بیز  کلم  نیا 

ياس هراتس  شجات  رس  يورسخ  تخت  یب 

شرکاچ قافآ  هن و  نایناهج  هاش 

وا رهق  نافوت  مد  رد  حون  یتشک 

شرگنل هن  دنامب  ياج  هب  نابداب  هن 

دهد یم  هسوب  وا  مس  رب  تس و  هدمآ  قرب 

شرواکت لعن  هدنهج ز  ررش  دوبن 

رام نابز  متفگ ، هچ  رام  رام ،  تسا و  جنگ 

شرهوج هب  عصرم  غیت  رادبآ  رهز 

تست ياپ  كاخ  شرس  هک  ره  هک  يرورس  يا 

شرسفا رهم  رز  جات  رس ز  هب  دبیز 

دیدپ دروآ  افص  ود  ره  نایم  تغیت 

شرس نت و  نایم  تس  ینمشد  هک  تمصخ 

دنهد شرورپ  شاوت  ياعدم  دهم  رد 

شردام راچ  دوب  هک  ردپ  هن  لفط  ره 

دوش رپس  تشیپ  هثداح  ریت  عفد  رد 

شرز �هبق  کلف و  عصرم  رتچ 

رضخ بآ  يدومنب  وت  يار  وچ  رگا  يدوب 
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شردنکس دش  امن  هولج  هک  يا  هنییآ 

غارچ بش  هب  نیورپ  �هقلح  خرچ  تسارآ 

شرد �هقلح  ینک  هک  نیمه  یپ  زا  صاخ 

روط ران  هک  یلخن  وت  تخب  هار  رضخ  دش 

شرضخا خاش  زا  دش  میلک  هر  عمش 

رهپس دنکشب  ددرگن  جک  وت  رد  رهم  رگ 

شرتشن وچ  ياعش  طوطخ  نآ  هدید  رد 

رس هدیرب  تیهن  رمآ  تسد  تخادنا 

شرتخد تسبارش  هکنیا  مرج  هب  ار  رز 

حبص ود  �هلاگرپ  ود  هک  نانچ  دش  وت  یهن 

شرداچ رهب  مه  هب  رهم  سورع  دزود 

دنهد هر  وت  طاشن  مزب  هبار  هرهز  رگ 

شرجعم فرط  دوش  مزب  شرف  بوراج 

تفلاخم مزب  هب  خرچ  درک  هراپ  فد 

شربنچ تخاس  الب  زیب  كاخ  لابرغ 

لوبق دنک  یک  ارت  ردق  عرز  ناقهد 

شرغال واگ  کلف و  �هنهک  نودرگ 

عولط دنک  تیار  قرشم  رگا ز  راب  کی 

شرواخ دیاین ز  دای  رهم  دعب  نم 

تسا ششخب  دوج و  فلخ  �هداز  هک  تعبط 

ناک ردارب و  کی  تسا  رحب 
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شردارب کی 

بآ تقو  هب  دبیز  وت  لعف  قارب  شخر 

شرثوک بآ  زا  رپ  هزور  هس  هم  لطس 

رهپس دوب  رگ  یلو  رهپس  شمناوخ  یم 

شرتخا شش  نراقم  دیع  هام  راچ  اب 

تخاتب نورب  رب  نورد  نوچ ز  هک  متریح  رد 

شروصم تروص  وچ  تشگ  تسخن  زور 

تس هتخوس  قرب  سفن  وا  نانع  ردنا 

شرصرص داب  درب  شود  هب  هیشاغ  نوچ 

ياپ تسد و  راگرپ  هدومن ز  هریاد  دس 

شرودم خرچ  هب  داتف  هر  هک  مد  کی 

دروآ رد  اپ  هت  هب  رگ  رهپس  بطق 

شروحم طخ  فلا  دنک  فلا  مال  نوچ 

ریت يور  وچمه  شرس  خیم  لعن و  دزاس ز 

شرفنضغ رب  دتف  راذگ  رگ  هشیب  رد 

يور کبس  زک  میو  لکش  فصو  زجاع ز 

شرکیپ ياپارس  تفاین  رد  هشیدنا 

تسد يور  هب  يزاب  شنیز و  تشپ  هب  یهاش 

شرتوبک نوچ  نوبز  هتشگ  باقع  يزاب 

راکش دنک  عقاو  ریاط و  رسن  هک  يزاب 

شرضخا خرچ  رگا  هاگراکش  ددرگ 
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ار زاغ  جوا  زا  یندرگ  برض  هب  درآ 

شروانش رگ  ناشکهاک  يوج  هب  دنیب 

كاخ هب  دنزرپ  نانک  صقر  باقع و  دتفا 

شرپهش گنابو  دش  زاس  زاب  لبط  نوچ 

دوب را  سکرک  هپس  رب  تسکش و  درآ 

شرکشل یهایس  بارغ  رکشل  دس 

تخب تخت  هب  یهاش  وچ  هتسشنن  هش  تسدرب 

شررقم ناغرم  یهاش  هتشگ  هیاپ  نیز 

تشاذگ وا  هب  ناغرم  یهاش  تفر  غرمیس 

شربارب دیاین  رشح  هب  ات  فوخ  زو 

هاش تسد  دراد ز  هک  هالک  نآ  دبای  رگ 

شرصیق جات  ضوع  دهن  رس  فرط  رب 

زاب رکذ  تسب و  نابز  بسا  فرح  یشحو ز 

شرونخس نابز  تسا  زجاع  فصو  زک 

راب بسا و  تسا  تخب  تلود و  ارک ز  ره  ات 

شرسیم ناسآ  لد  ماک  راکش  ددرگ 

شیب رازه  متفگ  هک  بسا  زاب و  عون  نیز 

شرکون تسد  رس  نار و  ریز  هب  اداب 

«ص» مرکا ربمغیپ  شیاتس  رد  �هرامش 22 -  �هدیصق 

كالفا هچارس  رد  دوش  حیسم  یسک 

دشک ز درجم  رهم  وچ  اپ  هک 
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كاخ ملاع 

لگ هبلک  ریسا  ثداوح  زیخ  لیس  هب 

كاله جوم  ریز  هب  دنیشن  هناخ  قاط  ز 

نافوت مد  رد  تسا  حون  یتشک  میقم 

كاشاخ رد  هناخ  غرم  نوچ  هتخاس  هک  یسک 

شوه وت  ینشلگ ز  رصق و  يوزرآ  هدرب  هچ 

كاخ هب  هدربن  یسک  نآ  يوزرآ  ریغ  هک 

برق کلامم  کلام  يوش  هک  بلط  یطخ 

كالما �هلابق  ندرم  مد  يرب  اجک 

تست رس  رب  هک  یلفاغ  وج  هدبرع  خرچ  ز 

كارسب نیا  تس  یشکرس  دب  هک  شاب  شوه  هب 

رهم متاخ  هزیتس  زورف  هلعش  وجم ز 

كاکس زا  دیاین  رگرز  �هشیپ  هک  ارچ 

هاج دنسم  لد ز  فاص  دوب  تسد  ریز  هب 

كاغم يوس  هب  رتشیب  دنک  لیم  بآ  هک 

ییایند كرچ  رهب  زا  هک  هایس  شخر 

كالد هسیک  وچ  وراپ  فک  ره  هب  دهن 

یمرگرس تسا و  رس  رد  يرد  ياوه  ارت 

كاکح بقثم  وچ  رس  تدور  شرس  رد  هک 

دوجو رهب  رد ز  رهم  یبلط  یمن  ارچ 

كاپ رهوگ  هب  ناهج  رحب  تنیز  تسه  هک 
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نک تیاکح  ءاشنم  یبرع  دمحم 

كالول �هماج  هب  ار  شدق  بیز  هدرک  هک 

شا هزجعم  سورع  زا  خرچ  �هلجح  هب  رمق 

كاچ دهاشم  کی  هب  نابیرگ  درگ  دومن 

یخس دندش  نانچ  تیاطع  نایناهج ز 

كاسما مایص  هم  زج  يرگد  رد  تسین  هک 

ارسا بش  رد  هک  يراوس  قارب  نآ  وت 

كالاچ ناکمال  نابایب  يا ز  هتشذگ 

يرمع نانچنآ  دهاوخ  یبش  زاب  هرجم 

كارتف نوچ  دوب  هداتفا  وت  باکر  رد  هک 

دشخب شدعاس  روز  رگا  وت  هراشا 

كامس هب  دشک  نیمز  زا  کمک  واگ  هزین  هب 

جالع وت  ار  مرج  راموت  هدید  دنزگ 

كایرت ار  هدیزگ  یعفا  تلع  هکنانچ 

دسر لقع  ياپ  وت  لامک  کلم  هب  اجک 

كاردا روشک  يوسنآ  زا  تسیملاع  هک 

هللا لوسر  ای  فطل  زا  رگن  نم  يوس  هب 

كانمن هدید  نوخرپ و  لد  نیا  هب  نیبب 

قرغ یتشک  رازه  مبآرپ  مشچ  وچ  دوش 

دنز لد  بانوخ  مزلق  هک  یمد 
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كالوک

یلو هنیس  زوس  یشحو ز  وچ  میشتآ  رد 

كاب هچ  وت  تمحر  ربا  ناشف  هرطق  تسهوچ 

ناراک هیس  ام  هب  نارابب  فطل  باحس 

كاپ دیوشب  ام  نایصع  همان  فرح  هک 

«ع» یلع ترضح  شیاتس  در  �هرامش 23 -  �هدیصق 

لگ ربارب  دشوت  يور  هب  ات 

لگ رب  دز  هدنخ  رایسب  هچنغ 

تقوش یتسم  ناتسلگ ز  رد 

لگ رسارس  دز  كاچ  ار  هماج 

نینوخ نهریپ  هتشگ  شنت  رب 

لگ رتسب  هدرک  راخ  تمغ  زک 

فلز یباتفآ  وت  يور  شیپ 

لگ رورپ  هیاس  وت  فلز  ریز 

يزورفارب نیشتآ  خر  وچ 

لگ رت  دوش  یم  مرش  يوخ  زا 

هزبس لگ  زارف  رب  تطخ  يا 

لگ ربونص  رس  رب  تخر  يو 

تساخرب ون  هزبس  هک  غاب آ  يوس 

لگ رپ  ون  ياه  هخاش  زا  تسر 

تسیراگنز شرف  هزبس  اپ  ریز 
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لگ رتسگ  هیاس  رتچ  ربز  رب 

ار نارازه  ربخیب  دشک  ات 

لگ رجنخ  هتفرگ  ناماد  ریز 

هدنخ زا  ددنبن  بل  ات  هچنغ 

لگ رغاس  هب  نارفعز  شتخیر 

تخود تنیز  رهب  هک  منبش  تسین 

لگ رهوگ  هالک  رانک  رب 

دومن هک  نیب  زبس  تخب  رثا 

لگ رخسم  نمچ  زبس  رهش 

راو نامیلس  فرط  ره  ناب  هیاس 

لگ رس  رب  رازه  لاب  دز ز 

رس رب  ار  هزبس  لیخ  دور  ات 

لگ رواکت  دنک  یم  ار  داب 

روط شتآ  ماقم  مئاق  تسه 

لگ رضخا  لاهن  زارف  رب 

غاب هچارس  یشاقن  یپ 

لگ رفصعم  فدص  ردنا  دراد 

نایم هب  ابرهک  دنب  کی  هتسب 

لگ ردنلق  رگم  دش  نمچ  رد 

دوشگب ات  هچنغ  هب  لدکی  تشگ 

لگ رد  ار  غاب  جنگ  �هناخ 
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تسد هب  داتف  مج  ماج  ار  هچنغ 

لگ ردنکس  �هنییآ  تفای 

شیوخ رتفد  خرس  قاروا  هدرک 

لگ رتفد  دلج  تس  هدرک  زبس 

منبش �هرطق  ياهششک  زا 

لگ رطسم  هدیشک  اهقرو  رب 

جرد نیگنر  ياهفرح  دنک  ات 

لگ ردیح  لآ  حدم  زا  يو  رب 

شدش هک  یلع  اضترم  نید  هاش 

لگ رگ  انث  نابز  نارازه  هب 

شغیت زا  ربیخ  تشد  رد  هکسب 

لگ رفاک  نوخ  لگ ز  زا  تسر 

دوش رهد  ضایر  نازخ  رگ 

مک ز دوشن 
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لگ ربیخ  تشد 

وا بهشا  رابغ  زا  شفک  رد 

لگ ربنع  هشفنب  دراد  گشم 

وا فک  �هنازخ  زا  لغب  رد 

لگ رز  دراد و  میس  نیمسای 

دشاب نآ  رب  رگا  شرهق  داب 

لگ رگید  رشح  هب  ات  دمدن 

دنام نیا  رب  وا  ضیف  دوش  رو 

لگ رشحم  هاگحبص  ات  هزات 

شناسحا ماج  حشر  زا  دوب 

لگ رمحا  تشگ  گنر  نیا  هب  هک 

شقالخا رطع  دای  زا  دشاب 

لگ رطعم  دش  هنوگنیا  رب  هک 

وا زا  هک  يا  هچنغ  تسه  وا  قلخ 

لگ رمجم  داهن  ناماد  ریز 

وا تردق  تسا  هتسب  لزا  رد 

لگ رودم  �هشیش  نیا  ردنا 

ياپ شفطل  ضایر  رد  دهن  رگ 

لگ رفنضغ  نخان  زا  دمد 

شمان یتخاسن  رگ  دوخ  زرح 

لگ رذآ  لیلخ  رب  يدش  یک 
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ار تردق  ولع  غاب  هک  يا 

لگ رتخا  تسا و  رفولین  خرچ 

دنز بیطخ  رگا  تفطل  مد ز 

لگ ربنم  کشخ  بوچ  زا  دمد 

بآ ترهق  غاب  شدنهد ز  رگ 

لگ رتشن  راخ  وچمه  دمدرب 

نشلگ رد  هک  ینک  تراشا  رگ 

لگ رگید  هداشگ  ور  دوبن 

تبضغ �هنحش  میب  زا  دچیپ 

لگ رداچ  هب  ار  شیوخ  ناس  هچنغ 

تناسحا راهب  میسن  رگ 

لگ رب  درذگب  رازلگ  يوس 

وت تیامح  تلود  زا  ددرگ 

لگ رفظم  نازخ  هاپس  رب 

دزو دلخ  هب  رگا  ترهق  داب 

لگ ره  دوش  یشتآ  نمرخ 

تفطل من  دسر  خزود  هب  رو 

لگ رگخا  هشفنب  ددرگ  دود 

ياجرب لگ  تخرد  دنام  کشخ 

لگ روایم  رگد  ییوگب  رگ 

یمد قلخ  نوسف  ردژا  هب  رگ 
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لگ ردژا  خاش  راب  دروآ 

بآ وت  فطل  يوج  دیاین ز  رگ 

لگ رب  دروآ  یک  معبط  لخن 

میشوک اعد  رد  هک  یشحو  زیخ 

لگ ررکم  دش  رایسب  هکناز 

رصرص �هجیتن  زا  دوش  ات 

لگ ربارب  هر  كاخ  اب  تسپ و 

ارت مصخ  هآ  رازآ  داب 

لگ رصرص  داب  دراد ز  هچنآ 

«ع» یلع ترضح  شیاتس  رد  �هرامش 24 -  �هدیصق 

لمح جرب  زا  دوش  ناشفارز  وچ  مجنا  هاش 

لغب هتسرون  هچنغ  دنک  بان  رز  رپ 

لالم گنز  درب  مایا  هنییآ  ات ز 

درآ

«ع» یلع ترضح  شیاتس  رد  �هرامش 24 -  �www.Ghaemiyeh.comهدیصق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 468 

http://www.ghaemiyeh.com


لقصم يراهب  ربا  حزق  سوق  زا 

غاب یشاقن  یپ  يریخ  �هساک  هت  رد 

لحر انعر ز  هچنغ  دنک  تشگنا  رس  هب 

فرب نزوس  رس  ناراب و  هتشر  زا  دزود 

للح هنوگ  دس  ود  راجشا  تماق  رب  ربا 

زورفا ناتسب  يزورون  تعلخ  اشوخ  يا 

لمخم زا  جات  يراگنز و  سلطا  زا  هماج 

ار قبنز  لگ  خاش  دسرن  يدنزگ  ات 

لکیه لیامح  هتسر  ون  هچنغ  زا  هدرک 

تسه هک  رازلگ  �هصرع  دوبن  نازورف  نوچ 

لعشم نارازه  رانلگ  بوچ ز  رس  رب 

شرحس داب  يدرس  زا  دشن  رگ  رس  درد 

لدنس دلام  هیصان  رب  هچ  رهب  زا  یبآ 

دزرل یم  رحس  يامرس  كات ز  �هجنپ 

لقنم نازورف  هدرک  نیمه  رهب  زا  هلال 

نوخ هب  هتشغآ  لگ  خاش  نینچ  هتشگ  ور  هچ  زا 

لحکا شراخ  رتشن  رگا  هدوشگن  لحف 

هوک رساترس  گنس ز  زا  هدزرب  رس  هلال 

لت رس  ات  اپ  كاخ ز  زا  هدمآ  نورب  لگ 

تشد رد و  رسارس  هتشپ  هدش  هتشک  زا  ییوگ 

لدج ماگنه  هب  رادناهج  غیت  مد  زا 
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ردق یلاع  یلع  تماما  يارآ  دنسم 

لود نید و  هشداپ  للم  کلم و  یلاو 

توکلم کلم و  یتسه  هلسلس  ثعاب 

للم نایدا و  یلک  �هلأسم  ملاع 

دیاشگب يرظن  عیابط  هب  رگ  شتمکح 

للع ضارما و  تفای ز  ناشن  مان و  ناوتن 

هاچ نب  رد  دوب  هیاس  نوچ  وت  هاگ  رد  شیپ 

لحز تسا  نیرب  خرچ  �هریاد  رب  هچ  رگ 

دوش دادضا  حلصم  رگا  وت  مامتها 

لزا صخش  دبا  نابیرگ  درآ ز  رب  رس 

يدس دشاب  وت  ظفح  زا  رگا  یضام  شیپ 

لبقتسم دنکن  زواجت  لاح  زا  زگره 

نسر رهم  رز  طیخ  زا  رگیدکی  رب  تفات 

لمج يوناز  نتسب  اپ  هب  وت  نابراس 

لاله مرج  فرط  رب  کلف  دیشروخ  تسین 

لتک نیز  رد  هیبعت  ارت  تسیزاب  لبط 

لادج هاگنیمک  دتفا ز  هک  دروان  زور 

لدج سوک  �هلغلغ  زا  هلزلز  کلف  رد 

ریت نکفا  باقع  غرم  دنز  رپ 
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تسار پچ و  زا 

لش همهاو  زا  دوش  يوامس  نیرسن  لاب 

نارس نوخ  اب  هتخیمآ  دوش  نادیم  كاخ 

لحو هب  دنامب  زیخ  کبس  نابسا  ياپ 

گندخ ناکیپ  هدقع ز  نآ  دتف  ناج  گر  رب 

لحنم ددرگن  زین  لجا  نادند  هب  هک 

نوخ هجوم  رثا  زا  دتف  رهم  رب  هزرل 

لتخم سنرقم  فقس  نیا  دوش  ادابم  هک 

دش هچ  هک  دسرپ  دریگ و  لجا  هنتف  نماد 

لئستال نخس  يارای  هچ  هنتف  شدیوگ 

زیرگ تسا  زیرگ  تقو  ناهج  بوشآ  رپ  دش 

لحم تسا  لحم  تسه  ترگا  اپ  توق 

دوش تسس  نالی  نوخ  زا  لجا  ياپ  هنرگ 

لحرم نیز  دورب  تمیزه  هب  نابایب  دس 

شخر يزیگنارب  ناشفارز و  غیت  یشکرب 

لغد مصخ  هگبلق  يوس  هلمح  يروآ 

دنشک مارجا  �هدید  ینشور  یپ  زا 

لحکم رب  کلف  ناکس  وت  نارکی  درگ 

تشذگ قافآ  رب  حون  �هعقاو  زا  هچنآ 

لمع هب  دیآ  هثداح  نامه  وت  غیت  بآ  ز 

یمد هب  دیآوت  زوسناهج  غیت  شتآ  ز 
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لجا دیاین ز  نرق  دس  تدم  رد  هچنآ 

ياسرف نودرگ  هجوم  رثا  زا  دروآ 

للخ كالفا  قروز  رد  وت  رهق  مزلق 

موجن وچ  دیارب  مصخ  کلف  هب  رگ  لثملا  یف 

لفسا زا  ینکف  العا  هصرع  رب  هیاس 

شیب مک و  مدکی  هب  دیشروخوچ  غیت  یشکرب 

لقا هن  يراذگب  رثکا  هن  هصرع  نآ  ردنا 

خرچ يرهم  یب  داد ز  ارگداد  ارواد 

لدب تشگ  مغ  هب  هلمج  نم  يداش  وا  زا  هک 

ارم راسخر  هب  هرایس  شدرگ  زک  هآ 

لودج دس  نوخ  میوقت ز  هحفص  نوچ  تسه 

تخب يروش  زا  هک  خلت  دوبن  نوچ  ام  ماک 

لظنح دیآرب  دنق  ین  میناشن  رگ 

غراف یجرت  ینمت و  فرح  زا  منم 

لعل تیل و  مقر  رطاخ  هحفص  زا  هتسش 

سگرن نوچ  دوخ  ندرگ  منکن  جک  رز  یپ 

لصب وچمه  ما  هتخود  نآ  زا  هقرخرب  هقرخ 

تس ینخس  لوطم  وت  درد  �هناسفا  یشحو 

لوطا نیز  نکم  تفر  دح  راتفگ ز  لوط 

لوا هک  قرف  دنکات 
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رخآ نوچ  دوبن 

لهجا یهاوخ  لقاع و  دوب  هک  سک  نآ  هاوخ 

یهاتوک زا  هک  داب  نانچ  وت  مصخ  رمع 

لوا زا  داهن  قرف  ناوتن  ار  شرخآ 
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لگ رای  لاصو  ماغیپ  داب  زا  دینش  ات 

لگ راتسد  یمرخ  زا  دنکفا  یم  اوه  رب 

دنک یم  نخان  هب  ور  وا  خر  گشر  زا  هنرگ 

لگ راسخر  رب  هچ  رهب  شنخان  مخز  هدنام 

راو بوراج  دشک  يدرگ  شنماد  دریگن  ات 

لگ راتفرشوخ  ورس  نآ  هر  رد  دوخ  نماد 

دیدن زگره  دوخ  يور  بآ  هب  رگید  ار  شیوخ 

لگ رابشتآ  راسخر  نآ  دید  نازورف  ات 

بوخ بانوخ  يوعد  ددرگن  ندرگ  گر  زا 

لگ رایسب  نکم  يوعد  وا  يور  اب  ورب  وگ 

دوشگرس يراهب  داب  ار  راتات  هفان 

لگ راتات  هفانزا  يا  هفین  نوخ  رپ  تسیچ 

تسین شوپ  عقرم  زودنا و  مه  رد  ییادگ  رگ 

لگ رانید  مهرد و  دزود  هقرخ  رب  ور  هچ  زا 

دنلب اغوغ  دوش  يرمق  لبلب و  نایم  ات 

لگ رازلگ  رد  داب  زا  مهب  نخان  دنز  یم 
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تخرد زا  ایوگ  هچنغ  لفط  داتفا  نیمز  رب 

لگ رام  ناهد  لکش  رب  هچنغ  شدومن  دوخ 

لوسر لآ  هضور  فوط  دیآ ز  یمن  رگ 

لگ راموت  رب  تسا  هدرواک  لآ  رهم  تسیچ 

تسه هک  ار  رفعج  نب  یسوم  یلع  نید  غاب  لخن 

لگ رایس  تباث و  ار  شتعفر  ردق و  غاب 

فطل سافنا  دمد  رگ  نخلگ  راوید  رب  هکنآ 

لگ راوید  نآ  رب  دزاس  ار  هدرپ  توبکنع و 

شا هضور  ضایر  رد  يزاس  موم  زا  رگا  لخن 

لگ راب  درآ  زبسرس و  امن  وشن و  زا  ددرگ 

مصخ نوخ  زک  دهد  یم  ناج  ار  هدرپ  ریش  هاگ 

لگ راخ  كون  ار ز  وا  �هجنپرس  دمد  رب 

گس ياپ  زا  ینکاس  راخ  دروآ  نورب  هگ 

لگ راسهک  رس  رب  دز  شا  هقان  تسد  هاگ 

نمرها نوخ  یبآ ز  مدرم  رهب  هاگ 

لگ راب  ایرد  رعق  رد  دنک  ار  یهام  شقن 

يا
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شا هدولآ  رهز  روگنا  �هناد  يداد  هک 

لگ راب  دشاب  هکیرازلگ  هب  نونکا  نک  تشک 

میحج غاب  رد  هچنغ  وگ  وش  گنز  رپ  لد  اب 

لگ راگنز  هدرپ  رد  شتخاس  ناهنپ  هکنآ 

روصق دس  ار  نیرب  دلخ  تا  هضور  رود  هب  يا 

لگ راوخ  يزیزع  دس  اب  تتهکن  شیپ  هب  يو 

وت رهق  مومس  داب  لگ  خاش  رب  دزو  رگ 

لگ راو  ردژا  غاب  رد  دمد  شتآ  نهد  زا 

سفن نیکشم  لبلب  نآ  تسا  نم  کلک  ار  ورس 

لگ راقنم  زا  مد  ره  دزیر  وت  فاصوا  هب  شک 

تسیلگ خاش  بجع  نیگنر  ینعم  اب  نم  کلک 

لگ رادقم  نیا  راب  درآ  هک  یخاش  دتف  مک 

تساجک مرعش  ینیگنر  یعدم  ثیدح  رد 

لگ راعشا  نشلگ  رد  دوب  شگنر  نیاک  تسیک 

راک نایاناد  شیپ  لگ  رتفد  نوچ  دوب  یک 

لگ راگرپ  لثملا  یف  ذغاک  دنیچ ز  یسک  رگ 

ور راوید  رب  درک  دهاوخ  هک  ناتسب  لگ  زا 

لگ راگرپ  زا  راوید  �هحفص  رب  دوب  رگ 

بیرف لبلب  دوش  نشلگ  لگ  نوچ  دناوت  یک 

لگ راجن  ار  غاب  رد  �هتخت  رب  دشک  رگ 

نیزا دعب  یشحو  رآ  نابیرگ  رد  رس  ناس  هچنغ 
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لگ راذگب  برط  لها  اب  رازلگ و  زا  رذگب 

تسا سب  ار  ام  ناهج  زورفا  لد  ناتسلگ  رد 

لگ راکفا  لد  زا  میدنک  هک  مهرم  هبنپ 

تسشن نوخ  رد  ممغ  رامیب  مشچ  راهب و  دش 

لگ راچان  دمدرب  لگ  �هتوب  ناراهب  رد 

دش هتسب  میو  رب  ترشع  رد  دمآ  راهب  ات 

لگ رامسم  میلاحشوخ  رد  رب  دزابب  وک 

میوش لبلب  یکب  ات  نتفگ  لاح  نایب  رد 

لگ رادرب  اعد  تسد  وگ  میشوک  اعد  رد 

بآ راگرپ  یب  هحفص  رب  دشک  لگ  نابز  ات 

لگ رازفا  یب  غاب  زاس  هنییآ  دوب  ات 

یشنادیب زو  هتشگ  تضیقن  گنرکی  هکنآ 

لگ رادنپ  ملاع  رد  ار  راخ  درامش  یم 

هنیآ راز  نمس  ددرگ  شخر  زک  یگنر  داب 

وا هکسب 
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لگراسخر زا  دیامنب  صرب  زا  ار 

ناریمریم شیاتس  رد  �هرامش 26 -  �هدیصق 

لالج هاج و  ناییاشامت  يا 

لابقتسا رهب  دیباتشب 

زازعا دس  هب  دسر  یم  هر  هک ز 

لامآ بکوم  هاش  رد  زا 

تکوش ناهج  ناهج  اب  یبکوم 

لالجا ناهج  ناهج  اب  یبکوم 

اپ ات  رس  هناورسخ  تعلخ 

لاسرا ناورسخ  هاش  هتشاد 

لیدع يوس  لیدع  نوچ  نانچنآ 

لامه يوس  لامه  نوچ  نانچنآو 

تخب علاط و  هداهن  قراس  جات و 

لابقا تلود و  تسد  رس  رب 

عفرا شا  هیاپ  رهم  زا  یجات 

لاوز لامتحا  نمیا ز  يرهم 

ياریپ رهگ  وا  رب  رتخا  یجات 

لاب روتف و  زا  غراف  يرتخا 

یپ زو  نینچ  يرسفا  شیپ  شیپ 

لاله مرج  خرچ و  وچ  ینیز  بسا و 

ابص وچ  یگدنهج  ردنا  یبسا 
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لامش وچ  یگدنور  ردنا  یبسا 

رهپس تشد  نهپ  وچ  ییاضف  رد 

لایخ وچ  کت  مین  هب  هدیودرب 

ملق يانگنت  وچ  یقیضم  رد 

لان وچ  هدیزخ  رد  کیراب  هدش 

نانب دهج ز  ملق  شریت  وچمه 

لاثمت شرواکت  روصم  نوچ 

يوج مدقت  دوب  تعرس  تقو 

لای رب  شمد  رس و  رب  وا  ياپ 

فیرشت نینچنیا  بسا و  نینچنیا 

لابند رد  تسا  تلود  دس  ود  شک 

نومیم كرابم و  برای  داب 

لاف خرف  تخب  هدنخرف  وت  رب 

کلم تلم و  ثایغ  ناریم  ریم 

لامک فونص  لماک  �هنحش 

مرک طیحم  ینعم و  مزلق 

لاون ناهج  شناد و  ملاع 

وت مرخ  تخب  يور  زا  ملاع 

لافطا رطاخ  تسا و  دیع  حبص 

شهیس �هبلک  هاوخدب و  زور 

لاهج رطاخ  تسا و  گرم  ماش 
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وت فلاخم  تفخ  رثا 

لابج عبط  درب ز  یتاذ  لقث 

وت دناعم  تلذ  هیاس 

لافس گنس و  وچ  دنک  رهوگ  لعل و 

تمرک یباوج  رضاح  تقو 

لاؤس نابز  عمط  دیاشگ  نوچ 

گنگ دشابن  نامز  ناک  ین  تسیک 

لال دشابن  نامز  ناک  تسیچ ال ،

وت فک  ییاور  تجاح  شیپ 

لاحم ياهرما  تحت  رد  هدعو 

تناسحا خارف  ناهج  رد 

لاجم گنت  راظتنا  تدم 

لزا هب  ور  زاب  هک  ییوگ  وت  رگ 

لاجعتسا هب  کلف  ددرگزاب 

زورما يد  يد و  زورما  ددرگ 

راپ راپ و  لاسما  دوش 
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لاسما

خرچ هسیک  ياه  هقح  رد  تسین 

لاتق وت  رهز  وچ  يرهز  چیه 

تیوخ ییوخ  مرن  دنکفا 

لازغ ریش و  نایم  رد  یتسود 

لقع دنیزگ  نوچ  وترب  ار  مصخ 

لامک صقن و  روهظ  دوجو  اب 

يدهم قلبا  ياپ  دوب  ات 

لاجد رخ  مس  دسوبن  سک 

یشحو وت  هار  كاخ  ارواد 

لاماپ دش  وت  یفطل  یب  هک ز 

يزادرپن وا  لاوحا  هب  رگ 

لاوحا شدب  يا  لاح و ،  شدب  يا 

تسین هک  خرچ  رود  تسا  نینچ  ات 

لاونم کی  هب  وا  لاح  یضام و 

نانچ داب  وت  تلود  تدم 

لاح رب  شیضام  کشردرب  هک 

ناریمریم شیاتس  رد  �هرامش 27 -  �هدیصق 

لاله وت  يور  هب  دننیبب  هک  یناسک  رب 

لاس همهو  هام  همه  زور و  همه  دشاب  دیع 

وا �هدنخرف  تعلط  دوب  هک  ناریمریم 
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لاف خرف  وا  زا  قافآدش  هک  يدیع  حبص 

دنیز وت  ردص  وت و  ردق  �هزادنا  هب  رگ 

لاعن فص  زا  درذگنرب  وت  ناویا  رد  سک 

ملظ �هجنپرس  هتفاترب  وت  فاصنا  هکسب 

لاگنچ ناگنلپ  دنیامن  ضحم  ثبع 

ماع هقرفت  هلزلز  دنک  هک  اجنآ  ترهق 

لابج عبط  دنکن  ازجا  تیعمج  ظفح 

بلص هیصان  ددم  رد  هدش  هک  اجنآ  تمزع 

لاهن هدرب  ورف  دالوف  نهآ و  رد  هشیر 

تسین شنامرد  وت و  دوسح  روک  دوش  یم 

لاوز بیسآ  وت ز  لامک  تسا  نوصم  هک 

تسا سأرلا  تمس  هب  هدنبات  رین  زا  میاد 

لاب نک  هتوک  هرپ ،  بش  نیشن  خاروس  هب  وگ 

ودع ناج  رپس  دشاب  وت  فطل  مه  هنرگ 

لابند رد  ارت  مصخ  دور  غیت  اب  هیاس 

تسین نکمم  نیا  دیآ و  نورب  تشت  زا  روم 

لاب وز  دیآ  ردب  تمصخ  �هریت  رتخاک 

خرچ شدرگ  زا  وت  شیدنادب  تخب  هدید 

لاحم تسیرما  هک  دوصقم  خر  دنیبب  نوچ 

دنک هچ  يرطف  یمعا  �هرصاب  �هراچ 

لاحک دفاکش  يوم  دوخ  تعنص  رد  هچ  رگ 
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دنبلط اوتف  وت  مصخ  نتخیر  نوخ  هب  رگ 

لالح تسا  لالح  هک  درآرب  زاوآ  شنوخ 

شخر دزات  نامز  يوسنآ  زا  تباث  کلف 

وت دنمس  زا 
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لاجعتسا دنک  بسک  رگا 

دوش هشیدنا  �هدید  شک  همرس  را  تیار 

لایخ ياپ  یپ  دید  ناوت  رات  بش  رد 

ناشدزیگنارب وت  لدع  شیاسآ  تیص 

لافطا دهم  يوس  دنیآ  محر  قیضم  زک 

مامح ياپ  رد  هک  درک  نآ  وت  فاصنا  تسد 

لاخلخ نیرز  وچ  تسا  زاب  �هدید  �هقلح 

هیرک يور  نآ  هنیآ  رد  وت  مصخ  دنک  رگ 

لاثمت دزیرگ  هنییآ  سپ  رد  شخر  زا 

یسیطانغم هدش  اهیبجعلب  زا  تدوج 

لاس فرح  نابز  ماک و  زا  شا  هبذج  دشک  هک 

فاتشن بل  يوس  هب  لد  زا  عمط  فرح  چیه 

لابقتسا درکن  وت  زا  یلب  يرآ و  دس  شک 

ارم وت  يانث  ضیف و  ددم  زا  ارواد 

لامالام رهگ  يرحب ز  وچ  تسه  يرطاخ 

نم رطاخ  زا  يرهوگ  سک  هب  وت  زج  دسرن 

لالز بلابل ز  رحب  نیا  وت  فقو  ما  هدرک 

صاخ رهوج  زا  رپ  درک  ارم  عبط  ندعم 

لاثم دیشروخ  وت  ماع  تیبرت  وترپ 

دنبای اج  ره  هک  تسیعاتم  هن  رهاوج  نیا 

لاقم زرط  نیا  دوب  ردان  هک  دنناد  همه 
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تسا یعدم  نخس  سنج  هن ز  نم  نخس 

لافس گنس و  نیزا  دس  دس  وک  رس  رب  دوب  هک 

يامن عطق  نیمه  هب  يدیسر  وچ  اجنیا  یشحو 

لامک صقن و  دنک  زییمت  وت  حودمم  وچ  هک 

برع خیرات  هب  عضو  نیا  دوب  ررقم  ات 

لاوش هام  لوا  مایص  دیع  دوب  هک 

مجع هب  ات  برع  رارحا  �هلبق  يا  وت  رب 

لاس همه  هام و  همه  زور و  همه  دشاب  دیع 

کیب شاتکب  شیاتس  رد  �هرامش 28 -  �هدیصق 

لابقا دوبن و  تخب  تدعاسم  رگا 

لامک رقتسم  هب  ندیسر  لاله و  اجک 

زوریف علاط  يدیسرن ز  ددم  رگا 

لافس گنس و  جاور  رهوگ  رز و  یتشادن 

يامه لظ  هتسجخ  علاص  هجیتن  زا  دش 

لاب رپ و  ار  موب  دوب  امه  وچمه  هنرگو 

ناماد یشک  وزک  ینوخ  هک  تسعلاط  ز 

لازغ فان  هب  دش  وچ  نابیرگ  هب  شیناشف 

 ، تسعلاط رثا  زا  هن  رگا 
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نایب تقو 

لاد تلود  جات  دنزاس  هک  تسا  بجوم  هچ 

مقر هاگ  هب  یعلاط  یب  دوبن ز  رگو 

لاذ تلذ  هالک  دمآ  هک  دوب  هچ  ببس 

ارچ هنرگ  دوب و  علاط  توق  فعض و  ز 

لاله هاگ  ردب و  هام  تفص  یهگ  دوش 

تسیکی ود  ره  لصا  دننامز و  وزج  هچ  رگا 

لاوش �هرغ  وچمه  رفص  خلس  تساجک 

سنج کی  زا  ود  ره  كاخ  �هرک  رب  هعطق  ود 

لاعن فصو  هب  یکی  دش  رمس  ردص  هب  یکی 

سب منیمه  یعلاط  یب  علاط و  لیلد 

لاصو مزب  هب  ملد  مقارف  جنک  هب  نم  هک 

رثا هتسجخ  رتخا  دنلب  مزب  مزب ،  وچ 

لاصخ هدوتس  رف  نویامه  لصو  لصو ،  هچ 

دوج ندعم  اخس و  ناک  رهوگ  هدیزگ 

لاون رحب  فطل و  يایرد  رهوگ  هناگی 

هوکش راقو و  ملاع  فرش  زع و  ناهج 

لالج هاج و  باتفآ  ناش  تعفر و  رهپس 

ردق نودرگ  گیب  شاتکب  هبترم  دنلب 

لامه ریظن و  شسک  دنیبن  هنامز  رد  هک 

بجع هچ  وا  نالدکی  هر  كاخ  لحک  ز 
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لاحک نالاوحا  مشچ  زا  دربرا  ینیب  ود 

دیآ وا  راد  زار  لد  مامتها  ز 

لالز بآ  ردنا  دراد  ناهن  صخش  سکع  هک 

قلخ حیاور  نآ  زا  ریش ، نهد  رد  هشیب  هب 

لامش داب  هداهن  یشورف  رطع  طاسب 

داهنن اهدژا  ماک  رد  یعفا و  شین  هب 

لاتق وا  رهق  وچ  يرهز  �هریخذ  لجا 

لثم هب  نایناتسلباز  �همخد  هب  رگا 

لاثمت دشک  وا  ریشمش  رجنخ و  یسک ز 

میب زا  رشح  زور  دندرگن  مسج  درگ  هب 

لاز متسر  حور  نامیرن و  ماس  ناور 

لبقتسم دنام و  لاح  تفص  زا  درجم 

لاجعتسا طرف  شدوح ز  رمع  نامز 

تخب درآ  هک  یتعلخ  وا  تمه  شیپ  ز 

لابقتسا هب  کلف  ار  وا  دور  ناکمال  هب 

تسا یگناگی  نآ  هن  شدوج  شهاوخ و  نایم 

لاؤس باوج و  دروآ  نایم  هب  اپ  تسد و  هک 

هوکش تسیا  هیلمج  شهاج  تولخ  نورد 

قوط ز 
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لاخلخ نیربنع  هدرک  اه »  » �هقلح

دنکفرب هدرپ  هک  ییاج  وت  ریمض  یهز 

لامج شیپ  ار ز  بیغ  قتت  هلیمج 

كولم يورسخ ز  بصن  رد  هروشم  وچ  دنک 

لاف دیاشگ  وا  لابقا  فحصم  کلف ز 

دزادنا وترپ  گنز  رب  وت  ریمض  رگا 

لاخ یگنز  يور  دشخرد ز  راو  هراتس 

شخر دناود  نامز  اب  نوچ  وت  رما  ذافن 

لابند زا  دنیب  هاگ  دشک و  نانع  یهگ 

ینک هراشا  را  دیاشگب  وت  لدع  دهع  هب 

لازغ خاش  هرگ ز  نادند  نخان و  هب  دسا 

دود درآ  رب  شیتسه  رت  کشخ و  مسخ  ز 

لایخ هب  شدتفا  وت  مشخ  هنابز  رگا 

نازارفا ندرگ  ریشمش  وت  لدع  دهع  هب 

لابج غیت  راهبون  رد  وچ  گنز  هتفرگ 

ارت رهق  هاپس  درگ  هدیسر  دمر 

لافیق دب  ياضق  دیاشگ  هزین  كون  هب 

تسا رفظ  ترصن و  تآرم  هک  وت  تعاجش 

لاثمت دوش  نایع  متسر  تروص  هب  وا  رد 

وت رد  ییادج  زا  محر  يانگنت  هب 

لافطا دنترسح  يوناز  سپ  رد  هتسشن 
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يریش مدق  ره  هتفخ  تبضغ  �هشیب  هب 

لاگنچ زا  هتسر  ساملا  شنخان  ياج  هب 

نسوت اهدژا  تسیراوس  هک  تتباهم 

لاود هنایزات  ره  هب  دشک  ریش  تشپ  ز 

قطن رهاوج  دنزرب  رس  وت  يانث  یپ 

لال مدرم  نابز  زا  غیت  رهوج  ناسب 

دزیب رهگ  ناهج  دس  رگا  ییآرس  رب  وت 

لابرغ هن  هداهن  مه  ربز  رب  هک  کلف 

ماسح بآ  هرطق  مین  زا  شرب  نورب  رس  ز 

لامالام تسیا  هنامیپ  وت  مصخ  رمع  هک 

ینک خرچ  عضو  رییغت  �هدارا  رگا 

لاله قرش  دوش ز  علاط  هلباقم  بش 

تسه هک  وت  تلادع  ییاج  هب  تسا  هدیسر 

لاحم راز  هلال  هب  سپ  نیا  زا  ریش  روبع 

سک دریگن  شتمهت  نیدب  هکنآ  میب  ز 

لاماپ وا  نوخ  تس  هدرک  يدیص و  هتشک  هک 

ارادقم باتفآ  اتلزنم ، هراتس 

لاس هم و  شدرگ  وت  رود  وت و  یب  دابم 

کیل میوگ  باتفآ  ارت  ردق  هار  ز 

زا یلاخ  دوب  باتفآ  رگ 
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لابو فوسک و 

اما تلزنم  يور  زا  تمیوگ  هراتس 

لابو طوبه و  زا  نمیا  دوب  هراتس  رگا 

اما منک  یم  وت  تاذ  تبسن  خرچ  هب 

لاوحا میقتسم  خرچ  دوب  هکنآ  طرش  هب 

روظنم دوب  رگا  طرش  یب  تبسن  هک  ضرغ 

لاثم تسه  هنارت  ریظن و  تسه  هنارت 

یشحو وش  زجع  هب  لئاق  نکفیب و  ملق 

لاقم لاق و  ياج  تسین  نیا  زا  رت  رب  هک  ارچ 

نزوگ خاش  لگ ز  دیچ  ناوتن  ات  هشیمه 

لازغ خاش  رب ز  دروخ  ناوتن  ات  هشیمه 

ماک هویم  هشیمه  ینیچب  هکنآ  يارب 

لاهن تخس  هشیر  دالوف  نهآ و  رد  دنک 

دمحا ناخ  شیاتس  رد  �هرامش 29 -  �هدیصق 

لاب نیرز  يامه  نیمیس  هک  ماش  زامن 

لابقا هیاس  تخادنا  رتخا  هب  ماب  هب 

رهم همشچ  فرط  ون ز  هم  تشگ  دیدپ 

لالز بآ  رانکرب  یبل  کشخ  ناس  هب 

ییوگ نوچ  هنیع  هب  نیورپ  تأیه  هدومن 

لاخبت یسب  هلبآ  رثا  زا  درک  هک 

كاخ ملاع  يانگنت  بش  تملظ  طرف  ز 
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لاهج رطاخ  ناتسبش  وچ  دش  هایس 

تیاغ نادب  ات  روجید  بش  یهایس 

لاحم دوب  مایتلا  اوه  قرح  دعب  هک 

بش یهایس  زا  دندربن  غارچ  دس  هب 

لایخ ناوربش  ار  دوخ  دصقم  يوس  هب 

رگم تسیا  هنومن  ییوگ  وت  هکنانچ  یبش 

لاصخ هدوتس  رواد  ناهج  مصخ  زور  ز 

دمحا ناخ  هاگراب ،  کلف  هاپس  کلم 

لالج هاج و  ناهج  تمشح  تکوش و  رهپس 

راجشا زا  دهاوخ  هک  شیاطع  تس  یتیاغ  هب 

لاؤس هاگ  هب  دهدرب  نابز  گرب  ياج  هب 

دش دناوت  وا  ناوخ  روخ  هلز  هنیمک 

لالقتسا هب  ناهج  لها  يزور  نامض 

وا هنارک  یب  ناسحا  تیار  قوش  ز 

لافطا دنروخ  ناردام  محر  رد  هک  نوخ  هچ 

بآ ناگنهن  �هرهز  وا  تباهم  زا  دش 

لاح دهاش  راحب  بآ  یخلت  تسا  سب 

دنمک روز  هب  وا  لیخ  نیمک  هلمح  زور  هب 

لاح �هصرع  هب  ار  مایا  یضام  دنشک 

اغو زور  هب  اهدژا  نآ  وت  دنمک  یهز 

عبط دنک ز  یلبج  لقث  بذج  هک 
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لابج

يوق هتشگ  فیعض  تسد  وت  دهع  هب  نانچ 

لازغ ریش  كاله  رب  هیس  هدرک  مشچ  هک 

دزومآ رگ  دنک  مد  کی  هب  هرود  رازه 

لاجعتسا مسر  وت  دوسح  رمع  کلف ز 

لگ دهاش  رتچ  وت  نسح  دهاش  هدوزف 

لاخ هطقن  داوس  ار  ناتب  نسح  هکنانچ 

وت رواکت  یپ  زا  نوزف  راب  رازه 

لاله لعن  باتفآ  تسکش  درک و  مامت 

شتسد دهد  رگا  تمدخ  هلیسو  نیزک 

لاعن فص  هب  دهن  اپ  ارت  ناضیار  هک 

ار یشحو  تسیا  هضرع  اتلزنم ، رهپس 

لامجالا یلع  دنک  یم  نایب  وت  ترضح  هب 

هاش یلاع  بانج  فوط  هک  تسین  هتفهن 

لامآ هلبق  لامآ  �هبعک  تسه  هک 

هبعک �هناخ  فوط  نوچ  همه  رب  هچ  رگا 

لالج لج  هبعک  دنوادخ  ضرف  هدومن 

سب تعاطتسا و  ضرف  دوب  هیضرف  نیا  رد 

لامها دنک  یمن  ناملسم  چیه  هنرگ  و 

ار نودرگ  رود  لاح  نیا  دوب  ات  هشیمه 

لاونم کی  هب  شلبقتسم  یضام و  تسین  هک 
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لبقتسم نامز  ییآ  وت  هک  فرط  ره  هب 

لابقتسا هب  نامز  ره  تدسر  ینواعم 

ناریمریم شیاتس  رد  �هرامش 30 -  �هدیصق 

مایا درادن  دای  نیا  زا  رت  مرخ  دیع 

ماو هب  هداد  شیمرخ  نیا  وت  يور  ابلاغ 

يدوب مسجم  دیع  نیرگ  وت  لامج  هب 

مالس هب  يدیود  يدیمخ و  شیوخ  هم  نوچ 

بیغ هدنراگن  تس  هدیشک  هک  ناریمریم 

مان شدیع  هم  هدرک  وت و  يوربا  شقن 

هار هریاد  نآ  رد  دنباین  خلس  هرغ و 

مامت هام  دوش  وت  ریمض  راگرپ  هب  هک 

قاحم هب  دیامن  هداشگن  کنیع  نوچ  تسار 

مادک رهمو  هم  تسا  مادک  هک  دنادن  سک 

بیغ هناخناهن  رارسا  هک  وت  يار  تسه 

مالعا ار  لود  بابرا  دنک  هنابیاغ 

دتفا تیار  وترپ  رگا  تاتابن  رب 

ماداب تخرد  راب  دهد  رون  رپ  مشچ 

دهد وت  ریمض  هب  اج  رگا  زور  کی  رهم 

ماش هب  زور  نآ  دسر  رشحم  شسرپ  رخآ 

بیان ار  بش  وت  شیدنادب  زور  دوش  رو 

مایق زور  هگ  هب  ات  درذگ  بش  رد  همه 
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وت مصخ  نت 
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دشکب شهاش  هک  تسیرهش  هچ 

ماسم هار  وا  رد  بوشآ  زا  رپ  ياه  هچوک 

يرس زیت  ازج  زور  دنکن  نمشد  رس 

ماین ترهق ز  هجنپ  دشک  وچ  نطاب  غیت 

درب هیام  وزک  تسا  رهز  مزلق  نآ  ترهق 

مارهب ار  دوخ  رجنخ  دهد  بآ  رهز  هب  نوچ 

لاگنچ نآ  اب  هک  تس  یشورف  ساملا  تمشخ 

ماغرض دیاشگ  هزویرد  هب  تسد  وا  شیپ 

دنکب اهرش  هچ  تس  هنتف  رس  رب  نامسآ 

ماگ کی  دوخ  رس  هب  ددرگب  هک  يراذگ  رگ 

تسیکی درم  رس  راخرس و  شنادند  شیپ 

مامز دنراذگ  تسد  زا  شک  تسم  رتش 

باکر تسنار و  زجاع  ارت  رما  ضیار 

ماجل هن  ار  وا  سک  هدرک  نیز  هن  هک  نودرگ  شخر 

دیارآ نانع  هک  یتسد  دیاب و  یمتسر 

مار دزاس  سک  همهار  وا  هک  تسین  نآ  زا  شخر 

میکح هتفگ  نینچ  تسیدارا  خرچ  شبنج 

مارآ زگره  هچ  دریگن ز  تسا  نینچ  رگ 

تسنوچ میوگب  تسا و  نینچ  هن  میوگ  هدنب 

مادنا تفه  رب  وت  فوخ  زا  شا  هداتفا  هزرل 

روما مظن  رد  هک  تسیناج  وت  ردق  دنسم 
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ماغیپ اجنآ  زا  دنرآ  ردق  واضق  هب 

دنودن ششیپ  هب  هک  هر  نیزا  يداب  دسرن 

مایپ هچ  زو  نآ  رد  تسیچ  ربخ  دنوادخ  زک 

مدید تلالج  رصق  رد  هب  ار  لک  لقع 

ماقم چیه  کلف  يوسنآ  زا  تسه  شمتفگ 

سرپ يو  زا  میا  هن  هدرپ  نیا  مرحم  ام  تفگ 

ماب �هشوگ  نیزا  یهاگ  درگن  یم  ورف  هک 

زور درآ  یم  وت  لالجا  هیام  ترثک 

ماسجا رب  ردب  تیاهن  دح و  توسک 

هتفر يدح  هب  تس  یهانم  درگ  زا  ترود 

مان هن  تسناشن و  هن  اجنآ  کلم  مزب  وچ  هک 

شوگ هب  رات  زا  دیآ و  رات  هب  همخز  زا  هچنآ  ز 

ماج هب  هشیش  زا  هشیش و  رد  هدش  مخ  زا  هچناو 

لدع یضاق  تیوقت  زا  هکوت  نامز  رد 

مانغا دنتفرگ  گرگ  زا  تیدار  ناگتشک 

تفلا سب  زاب ز  رن  ریش و  �هدام 
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عبط

مامح هدام  زا  نز  درک و  رن  يوهآ  زا  رهوش 

ترثا تلود  رد  كاخ  هب  تشذگب  هک  ره 

ماک همه  راک و  همه  تدارا  قفو  رب  تفای 

لافطا تعلخ  رز و  یب  نیمز  هب  يدندمان 

ماحرا اب  ترد  كاخ  تیصاخ  زا  يدوب 

دجسم رد  بنج  ثکم  نوچ  وت  شیپ  رز  ثکم 

مارح وت  ياخس  یتفم  بهذم  رد  تسه 

دیشخب تغارف  يداش و  �هیامرس  هکسب 

ماع تمعن  زا  تفک  صاخ و  تمعن  زا  تلد 

لثم هب  را  دنرخ  تفای ،  ناوتن  �هرطق  مین 

ماتیا را  میتی  رد  دس  هب  کشا  هرطق 

تفای اهندعم  هچ  هوک  وت  هک ز  لفاغ  رحب 

ماسقا رگید  توقای و ز  میس و ز  رز و  زا 

ناور تفای  اخس  ضرع  دنک  هوک  رب  تساوخ 

مامغ دناشفا  شنماد  رب  وچ  شیوخ  هیام 

ربب رآ  عمج  همه  اهنیا  هک  تفگ  ار  لیس 

مالس دیناسر  هوک  وگب  ایرد و  يوس 

ربا دوخ و  يارب  راد  هگن  هیام  نیا  وت  هک 

مامت تسه  ارم  وچ  دس  نم و  تسد  لد و  ناک 

قسن نوناق و  وت  ار ز  نامز  عضو  همه  يا 
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ماظن بیترت و  وت  ار ز  ناهج  راک  همه  يو 

وت رد  دوجس  ارآ ز  هیصان  همه  يا 

ماظع نیطالس  هچ  مظعم  نیقاوخ  وچ 

تتیبرت زا  دسر  ییاج  هب  هرذ  ترهش 

مان شدنسیون  دیشروخ  یناشیپ  هب  هک 

ترظن لوبق  ضیف  زا  هک  زورما  منم 

ماوع تسا و  صاوخ  لوبقم  همه  میوگ  هچ  ره 

مزاس ترابع  ناشارت  ظفل  نیا  زا  هن 

ماع همه  یناعم  صاخ و  یگمه  ناشاهظفل 

کشم �هفان  نیا  هک  هفین  رد  هتخوس  رگج 

ماخ �هرقن  نیا  هک  لام  ور  �هشوگ  رد  برس 

دنب رد  ترابع  نادنز  هب  تسین  یینعم 

مالک دیق  زا  هبترم  هس  ود  تس  هتسجن  هک 

نم هتفگان  هفیاط  نیا  هتفگ  زا  تسه 

مارح تیب  ات  هدکتب  زا  هک  هار  ردقنآ 

زا نم  کلک  شور 
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بلطم ناشیا  هماخ 

مارخ کبک  دوشن  دشوکب  هچ  را  غالک  هک 

وک امیپ  کلف  ياپ  یهللا و  حور  ضیف 

مانصا دنراگنب  اسیع  تروص  رب  هچ  رگ 

سک همه  دیاب  هک  تسیجنگ  هن  صاخ  ینعم 

ماد همه  رد  دتف  هک  يراکش  غرمیس  تسین 

درم هیاپ  دوب  درم  نخس  ردق  هب  رگ 

مادک هیاپ  نم و  شیپ  نارگد  ردق  تسیچ 

شیب دوبن  رگا  هک  مهاوخ  منارقا و  هب ز 

ماقم ردق و  مدوخ  نارقا  زا  رتمک  دوبن 

یشحو اهنیا  زا  تسیچ  ضرغ  هک  دناد  هاش 

ماربا نایادگ  مسر  دوب  هک  ور  اعد  هب 

عوجر راگرپ  هب  چیه  دوبن  ات  ار  مهو 

ماف انیم  کلف  زاس  هریاد  دوب  نوچ 

انف راگرپ  مخ  رد  ارت  هاوخدب  رمع 

ماجنا اب  یکی  زاغآ  هریاد  نوچ  داب 

ناریمریم شیاتس  رد  �هرامش 31 -  �هدیصق 

ماک هب  رود  دش  دمآ و  طاشن  زور  ایقاس 

ماج هب  زیر  یم  وت  يالاب  زور ز  دور  یم 

غورف دیشروخ  یلعل  نآ  زا  زیر  حدق  رد 

ماو هب  گنروا  وترپ  دهد  توقای  هب  هک 
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دوجس هب  یناور  دنیآ  رد  هک  یبیرفلد 

ماشم هب  ناز  درذگ  یمیمش  وچ  ار  نادهاز 

زاغآ ار  لدج  مزب  وا  سلجم  رخآ 

ماجنا ار  مغ  سلجم  وا  تبحص  لوا 

نوگلگ دزات  وچ  مرگ  لجا  کیپ  رس  رب 

ماگ رس  رب  دهن  ماگ  رگد  هک  دراذگن 

شماج کی  دروخ  هناخیم  رد  يادگ  رگ 

مانشد دس  مج  هب  ماج  نآ  یتسم  زا  دهد 

زیخرب یماقم  هچ  رد  برط  نوناق  زاس 

ماقم زاس  وج  بل  رب  یحدق  اب  ناس  هلال 

یناج یب  نآ  هب  شخبناور  داب  دش  هکسب 

مارخ لیم  دوش  غاب  مرح  رد  ار  ورس 

لگ هدمآ  صقر  هب  غاب  �هرجنپ  سپ  رد 

ماد هب  داتفا  رد  دید و  نمچ  غرم  شا  هولج 

هدرک رغاس  رس  رد  رس  هک  رذع  یپ  زا 

مایق هب  یهاگ  سگرن و  یهگ  تسا  عوکر  رد 

تخرد خاش  رس  مه ز  زا  بل  هدوشگب  هچنغ 

ای
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ماجح بلابل  هدرک  دوخ  �هشیش  نوخ  ز 

نایع هلال  لد  غاد  ناتس  هلال  رد  هتشگ 

مارآ دریگ  هدکشتآ  رد  هک  ودنه  وچمه 

منبش زا  ناور  تسا  غامد  بآ  ار  هچنغ 

ماک هدرک ز  يرحس  میسن  فطل  زا  رگم 

دیناد تمینغ  تسا  ماب  رس  باتفآ 

ماقم خاش  رس  هب  يزور  ود  تخاس  رگا  لگ 

يرحس میسن  کیپ  رگم  تفکشب  هچنغ 

مایپ رازلگ  هب  ریم  ندمآ  زا  درب 

لد ردیح  بسن  ینیسح  قلخ  نسح  نآ 

مایق هدرک  وا  یسوب  نیمز  رهب  کلف  هک 

ار دوخ  درامشن  رگ  وا  رد  دنب  غیت 

مارهب رب  دوش  روگ  نیرب  خرچ  هناخ 

زورما تریمض  هک  يریمض  كاپ  نآ  ییوت 

ماغیپ ادرف  ملاع  زا  دروآ  نخس  یب 

تسیچ ندعم  یگدنشخب  وت  دوج  فک  اب 

مادک تسا  ربا  شزیر  تمرک  تسد  شیپ 

ندنک ناج  دس  هب  فرص  نآ  دنک  یم  یکدنا 

ماربا نارازه  هب  نیا  دنک  جرخ  ییوزج 

هاگن دیشروخ  هب  زیت  رگم  وت  رهق  هدرک 

مادنا رب  شدش  غیت  وم  هچ  ره  هب  زا  هنرو 
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هدز كالفا  رس  رب  مدق  هک  ناویک  تسین 

ماب هب  تسیمالغ  ریپ  ارت  ردق  �هناخ 

تسین نادنخ  تبرط  لقن  هتسپ ز  نوچ  هکنآ 

ماداب نوچ  شرس  دنبوکب  گنس  زا  هک  هب 

لالح ریش  نوچ  وت  بابحا  رب  هاوخدب  نوخ 

مارح هداب  نوچ  وت  يادعا  رب  شیع  تبرش 

مایپ هدنخرف  ردان  نآ  منم  اراکماک 

مالک هزیکاپ  رعاش  نآ  منم  ارایرهش 

لامک هب  ممالک  وت  نمی  تس ز  هدیشک  هک 

ماظن هب  ممظن  وت  لابقا  تس ز  هدیسر  هک 

مدوب ییابق  جات و  رگ  هک  هدیشوپ  تسین 

مایا رد  ارم  دندناوخ  هردان  نامدرم 

دنراد دقعم  جات  رب  هماج و  رب  مشچ 

ماوع دننادن  صاخ  نخس  رکب  رکف 

ما ینت  نایرع  ششوک  نآ  رب  تشاد  اهراب 

ماو هب  ریگ  یسک  راتسد  هماج و  ورب  هک 

میظعت تدننک  هلمج  یسر  هک  یعمج  هب  ات 

مارکا تدننک  قلخ  يرذگ  ییاج  نوچ ز 

هنعط زا  رگید 
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دیرگن شعضو  هک  دنیوگن 

مادنا دینیب  هک  دندنخن  هنیک  زا  زاب 

نم رب  ییاپ  رس و  یب  ره  �هتفگ  دش  ماع 

ماع �هتفگ  زا  مدمآ  گنت  هب  هک  یصاخ  فطل 

دونش تفگ و  نیزا  یشحو  دوشن  لصاح  ماک 

ماک هب  دنب  نابز  ماگ و  هنم  رکف  هر  رد 

فک رداچ  زا  هیداب  نیا  رد  رمع  همه  ات 

مارحا ددنبب  هبعک  هر  جاح  نوچ  رحب 

مرح وچمه  ترد  داب  اعد  لها  هلق 

مارح تیب  نوچ  وت  يوک  افص  لها  عمجم 
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نیبج دیاس  یم  كاخ  رب  وا  ياپ  شیپ  فلز 

نیمز رب  رس  دهن  تب  شیپ  هک  ییودنه  وچمه 

تسوپ دنک  دیاب  رازاب  رس  رب  شیاطخ  نیز 

نیچ يوهآ  �هفان  تفلز  هب  يوعد  دنک  رگ 

تشهب غاب  لبنس  تشوپ  دیشروخ  بش  يا 

نیعم ءام  �همشچ  تشورف  رکش  بل  يو 

فاکشوم نامدرم  تنایم  يوم  زا  زجاع 

نیب هدرخ  نامدرم  تناهد  كرد  زا  رطضم 

دای لد ز  رد  دوش  یم  مدره  وت  رهم  یمرگ 

نیربنع طخ  دومنب  تضراع  هام  ات ز 
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رگم شتآ  رب  دنام  یمسلط  یمرگلد  رهب 

نیرفآ رحس  �هزمغ  نوچ  ترگنوسفا  �هزمغ 

دنرب دب  مکشرس  جوم  زا  هدید  نامدرم 

نیشن یتشک  درب  دب  دتفا  یتشک  رد  نوچ  بآ 

شدق یب  نوچ  ارم  یلاحشوخ  هچ  اما  راهب  دش 

نیشتآ لیم  وچ  دیآ  یم  هدید  رد  لگ  خاش 

غاب فارطا  رد  هک  نونکا  نزحلا  تیب  زا  رذگب 

نیزح زاوآ  هب  یناوخلزغ  لبلب  دنک  یم 

طاشن زا  نادنخ  هچنغ  تیاکش  رد  لگ  زا  لبلب 

نیچ هدنکفا  نیبج  رب  تیاکح  نیز  ناشیرپ  لگ 

راک ماگنه  دسر  نوچ  لبلب  راک  رد  دنکات 

نیگن ریز  رد  هدرک  ناهنپ  رهز  لگ  دهاش 

كاپ دندرک  یمن  رگ  لبلب  کشا  لگ  هچنغ و 

نیا ناماد  دش و  نینوخ  ارچ  نآ  نیتسآ 

نمچ رد  نوچ  دشک  مه  رد  ور  هچ  رهب  وج  بآ 

نیمسای گرب  سکع  زا  مرد  رپ  نایمه  هدرک 

يا هدرخ  وک  وش  گنتلد  وگ  هچنغ 

«ع» یلع شیاتس  رد  �هرامش 32 -  �www.Ghaemiyeh.comهدیصق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 504 

http://www.ghaemiyeh.com


فک هب  دراد 

نیمک رد  وس  ره  تسیزادرپ  هسیک  شمیسن  زک 

ار هچنغ  يراهب  داب  دمد  یم  نت  رد  حور 

نیربدلخ هضور  فرط  ایوگ ز  دسر  یم 

فجن هاش  �هضور  میرح  كاخ  زا  ینعی 

نیقی ناتسب  ورس  تقیقح  غاب  نبلگ 

ياشگ ربیخ  شکرتنع  هش  ردفص ، ردیح 

نینمؤملا ریما  نادرم  رس  بلاغ ، رورس 

زارف رس  شمان  دنیب ز  یمن  ار  دوخ  ارچ  ات 

نیس فرح  شنیع  کشر  زا  درک  هنیس  رد  اه  هنخر 

وا لدع  رودب  دشاب  رس  هدرک  رس  وک  تسیک 

نیش وچمه  يدیماان  فرح  تشذگن  رس  شک ز 

تهگرد نابساپ  اب  ورف  رس  دراین  رگ 

نیصح نصح  نیرد  ناویک  شکندرگ  يودنه 

کلف زیرنوخ  دالج  ناشکهک  بانط  زا 

نیمتفه قاط  شیپ  زا  قلح  هب  ار  وا  دشکرب 

تسوا ناگوچ  رد  كاخ  يوگ  هک  یناگوچ  خرچ 

نیرس رب  یغاد  تسیچ  ار  شیلاع  ردق  شخر 

دوجو کلم  یناب  يدوبن  رگ  شکاپ  تاذ 

نیطو هام  نایم  تفلا  يدب  رگ  شاح هللا 

نانج لاح  تروص  میجح و  لاوحا  حرش 
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نینج يوس  دنک  رگ  تراشا  دیوگ ، رس  هب  رس 

مالسلاراد تدقرم  ناتسوب  میرح  يا 

نیمالا حور  ترد  ناسوب  كاخ  لیخ  يو ز 

نابساپ يولع  حاورا  ارت  ردق  هگرد 

نیچ هشوخ  یسدق  ناغرم  ارت  لضف  نمرخ 

مدع نابیرگ  رد  اهرس  دندرب  ناشکرس 

نیتسآ زا  رس  دروآ  نورب  تغیت  اجک  ره 

هاگدروان �هشیپ  يوس  هک  يزیرنوخ  تقو 

نیرع ریش  نوچ  دنیآ  فرط  ره  زا  نالد  رپ 

ادص رپ  نودرگ  رصق  ددرگ  گنج  ریفن  زا 

نینط رپ  نودرگ  شوگ  دشاب  سوک  ویرغ  زو 

راسی زا  نیمی و  زا  دنزاب  هزین  نایوجگنج 

نیمی زا  راسی و  زا  دنزات  شخر  نایوخدنت 

مرگ هنیک  رونت  وس  ره  نانس  قرب  زا  ددرگ 

نیجع نابسا  مس  كاخ  نارس  نوخ  زا  دشاب 

گنج مرگ  نایوخ  دنت  رکیپ  هوک  دنمس  رب 

نینهآ سابل  رد  ناهنپ  هتشگ  شتآ  وچمه 

مصخ لیخ  يوربور  ناشخرد  غیت  یشک  رب 

تشپ رب  ینکاج  نادیم  گنهآ  یپ  و ز 
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نیز

رازراک میرح  رد  ددرگ  هک  لکشم  نامز  نآ 

نیک تشد  ياضف  رد  دنام  هک  اشاح  سفن  نآ 

رپس رب  نازرل  زین  نآ  رهم  ریغ  يراد  هزین 

نیمز رب  مه  وا  هداتفا  لبج  زج  يراد  غیت 

خرچ يابید  زا  ندرگ  رد  نفک  غیت و  نهد  رد 

نیمراچ راصح  زا  شریز  دنرآ  ناشکوم 

دنک یم  یناشف  رد  تنیرفآ  ینعم  عبط 

نیرفآ تناشف  رد  عبط  هب  یشحو  نیرفآ 

كاخ صخش  ناراهب  ریثأت  درآ ز  نورب  ات 

نیفد دراد  نیمزریز  رد  هک  یتوقای  لعل و 

نامسآ دراب  رهق  رب  یم  يور ز  رب  هکسب 

نیمزریز ردوت  هاوخدب  رام  نوچمه  داب 

ناریمریم شیاتس  رد  �هرامش 33 -  �هدیصق 

ناتسلگ ملاع  تشگ  دمآ و  راهب 

ناتسب تقو  اشوخ  لبلب  تقو  اشوخ 

هماج لعل  ای  دنسابل  درمز 

نایرع دندوب  شود  ات  هک  ناتخرد 

هفوکش راثن  رپ  دش  غاب  رگد 

نامارخ نامارخ  دمآ  دهاوخ  لگ  هک 

ون لگ  يا  الا  لبلب  دز ز  رس  هچ 
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ناماد هب  اپ  يا  هدیچیپ  هچنغ  نوچ  هک 

شوخ نمچ  فرطو  تسا  حبص  هکآ  نورب 

نادادماب رد  هصاخ  دوب  شوخ  نمچ 

یلصف روطنیا  هصاخ  ارچ  دشابن 

نادنخ هچنغ  بل  هتفکش ، لگ  لد 

ترشع يداش و  مایا  هک  ییوگ  وت 

نامیپ دنتسب و  دهع  یتبحص  مه  هب 

لگ تدم  اب  دیع  تبحص  نیبب 

نابرق دیع  اب  زورون  طبر  نیبب 

ترشع يداش و  دهع  دلسگن  مه  ز 

نارود ياراد  لابقا  نارود  وچ 

ینعم ریگناج  تروص  رادناهج 

ناج نشلگ  لگ  لد  روشک  هش 

یگرزب ناهج  ناهج و  گرزب 

ناریم ریم  ناهج  نارورس  رس 

تسین وا  وچ  یلخن  هک  اداب  زبس  شرس 

ناماد فرط  نآ  زا  دیآ  هک  يدرگ  ز 

یلحک تسا  هتفهن  فسوی  ناماد  هب 

ناعنک ریپ  �هدید  دنک  نشور  هک 

شیاخس يارسنامهم  تسیچ  ناهج 

ناوخ کلف  نان و  رهم  هم و  نادکمن 
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شزاون زجاع  ناسحا  هاگرد  ز 

ناماس هب  وز  دسر  یم  ناهج  راک  هک 

رس رد  هلجح  لوا  بش  طاشن 

نازحا تیب  بناج  نزریپ  دور 

شلدع مایا  فاصنا و  نارود  هب 

مه هب 
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نادنچ تسا  شیم  گرگ و  تفلا 

هدام گرگ  ناردام  تداع  رب  هک 

ناتسپ هرب  بل  زا  ادج  دهاوخن 

فاصنا تسنیا و  لدع  هیاپ  رگا 

ناسحا تسنیا و  دوج  �هبتر  رگو 

متاح هب  تواخس  ارسک  هب  تلادع 

ناتهب نیع  دوب  تمهت  ضحم  دوب 

شهاج هاوخدب  تسا  هدوشگ  هشیمه 

ناکیپ هتسج  دوخ  تشپ  زا  شک  یگندخ 

میاد هدنکفا  شیوخ  دب  لعف  ز 

نابیرگ رد  ییعفا  دوخ  ناج  یپ 

ارنآ يرام و  هدروآ  دوخ  تسد  هب 

نادند ریز  دوخ  تشگنا  رس  هداهن 

دهاوخ هک  تراصب  یب  برقع  یهز 

نادنس هب  دیامن  ییامزآ  شین  هک 

یتشگ لاماپ  راگنا  روم و  يا  ور 

نامیلس لیپ  ياپ  زا  ییوج  یم  هچ 

ایرد نوزفا ز  هب  ار  يا  هرطق  زا  مک 

نآ اجک  نیا  اجک  تبسن  ناکما  هچ 

هرطق مین  رگ  رحب  نیا  زا  دبنجب 

نافوت قرغ  دنک  تحون  یتشک  هب 
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شهاگزاورپ غرمیس و  هب  تراک  هچ 

نادان روم  يا  دشاب  يرپ  رگ  ارت 

یلاب هن  قحلا  تسیراب  هک  رپ  نیاب 

نامع يانهپ  ندیرپ ز  دیاشن 

یتیگ فارطا  وت  زا  يا  وت  دهع  هب 

ناویا خاک و  زا  رپ  رظنمو  رصق  زا  رپ 

ار وا  هک  تمصخ  نونمم  دغج  دوب 

ناسکی كاخ  اب  هتشگ  نامناخ  همه 

يدوبن تهاج  مصخ  هناخ  رگ  هک 

ناریو هناخ  کی  رهد  رد  دوب  یمن 

ینامداش وت و  لاگس  دب  لد 

نامهم ياپ  لخبم و  هناخ  دوب 

ترسح کشا  يو و  دوجو  ساسا 

ناراب زور  هدوسرف و  فقس  دوب 

تنعل قوط  لباق  نآ  وت  يودع 

نادزی رهق  �هدنار  نآ  سیلبا  هب 

يداحتا نانچ  حرط  تس  هدنکف 

نابیرگ کی  زا  دز  رب  رس  دنهاوخ  هک 

ترطف داتسا  دشخب  یم  هک  ییاج  هب 

نآ روخ  رد  یینعم  یتروص  ره  هب 

دتفا وت  مصخ  ینعم  هب  تبون  وچ 
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نامرف تسنیو  هدرک  نینچ  ررقم 

هفطن ياج  رب  هدنراگن  کلک  هک 

نادهز راوید  هب  ار  شتروص  دشک 

تراد زار  لد  ظفح  دادما  هب 

نامتک یط  رد  تس  یتیگ  زار  وزک 

لباقم سکع  فاص  �هنییآ  رد 

تشاد ناوت 
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ناهنپ هدننیب  مشچ  زا 

دتفا يوعد  ار  موم  رگا  توقای  هب 

ناصقن رسک و  وا  رد  دیاین  شتآ  زک 

هتسشنان نیبج  رب  قرع  دیآ  رب 

نارین رعق  زاوت  ظفح  يورین  هب 

تیارس تلود  شخب  حرف  طاسب 

ناوضر درک  یم  سودرف  هب  ربارب 

وت رد  ریرص  شتفگ  هتکن  یکی 

نامیشپ دوخ  �هتفگ  زا  دش  ناوضر  هک 

اما تسه  نیا  تسبوخ  سودرف  هک 

نابرد شیوشت  تسین  ام  شیپ  رد  هک 

یشحو وت  مالغ  اهاش  تخبناوج 

ناوخ انث  مالغ  رگانث  مالغ 

دراد وت  يانث  اعد و  يارب 

نادنخس عبط  جنس و  نخس  نابز 

رهوگ جنگ  ملد  دشاب  هک  متفرگ 

ناسین ربا  مرطاخ  دوب  متفرگ 

ایرد ربا و  نیا  زا  دزیخ  هچ  دیآ  هچ 

ناشفا رهوگ  ترد  رب  رگا  دشابن 

اما تسیناوخ  حدم  قشاع  مبل 

ناوتن وت  شیپ  شیب  نیا  زا  يریلد 
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هنرگ مراد و  هشیدنا  تعیدصت  ز 

نایاپ هب  قشاع  فرح  دسر  یم  اجک 

دشاب راب  کی  نرق  ره  هب  ات  الا 

نابرق دیع  اب  زورون  تاقالم 

داب زورون  دیع و  وت  زور  همه 

ناتسلگ ملاع  زورون  دیع و  نازو 
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نامرک یناریو  لدب  يدابآ  هب  دش  ورنآ  زا 

ناطلس یلو  باون  لدع  نوچ  ییناب  دراد  هک 

دبات ناهج  غاب  رب  دیشروخ  را  شلدع  جرب  ز 

نابآ نمهب و  رد  نابغاب  لگ  دروآ  رازاب  هب 

تلصو وا  مایا  رد  شیم  اب  ار  گرگ  هداتف 

ناپوچ ین  زاوآ  تسا و  روس  �همغن  يادص 

تفلا ردقنآ  تسا  نزوگ  ریش و  هچب  نایم 

ناتسپ زا  دنناتسن  ریش  ار  ناردام  مه  یب  هک 

شفاصنا غیت  هدیشک  يدس  نانز  هر  هار  هب 

ناطیش رگتراغ  یسک  هار  ندز  دناوتن  هک 

شظفح يراک  مکحم  دنزومایب  رگ  ار  ابص 

ناهوس رب  هدیجآ  نوچ  بآ  رب  ار  جوم  درادب 

شعبط لد و  زا  یتیگ  دروآ  دیدپ  يرادومن 

نامع تروص  دش  یکی  ندعم  ینعم  دش  یکی 
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هجنپ رد  هجنپ  ایرد  تخادنا  وا  دوج  اب  رگم 

زا تفر  هچ  رهب  زا  تسوپ  هنرگو 
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ناجرم هجنپ 

ینعم نیا  زا  دیشروخ  شلذ  اب  تسد  رودزم  دوب 

ناک رد  دنکآ  یم  رز  رحب و  رد  درورپ  یم  رد  هک 

ندرگ ار  خیرم  دنز  ییوربا  نیچ  مرج  هب 

ناوید وا  رهق  نامرهق  دراد  هک  ناویا  نآ  رد 

شلابقا دهع  دق  هب  دزیا  دیرب  شک  ییابق 

ناماد شدزود  یم  دبا  بیج و  شتسارآ  لزا 

همیخ نماد  رتخا  يالاب  ارت  ردق  یهز 

ناویا هسمش  رونا  دیشروخ  ار  وت  يار  یهز 

دشخب امن  وشن و  ار  هناد  تیار  دیشروخ  رگا 

ناقهد هتشک  نیمز  نیورپ  هشوخ  رب  دوش 

هدید مدرم  غارچ  دزورفا  رب  رگ  تریمض 

ناهنپ نتشیوخ  زا  وا  يور  غورف  رد  دنامن 

نهآ لثملا  یف  رگ  يدش  دیاشگن ، هک  تمصخ  لد 

نادنز رد  لفق  یتخاس  شتشرس  ياضاقت 

هتسب نیک  ریشمش  هدرک و  شکرپ  رهق  گندخ 

نادیم رس  رب  دیآ  وت  تخب  نوگژاو  مصخ  وچ 

مهزا ماین  دیاشگب  غیت  شنایم  زادنا  هب 

ناکیپ دنک  نوریب  رس  رافوس  زا  شناج  دصق  هب 

هشیپ اغد  نادرگ  دندنب  فص  هک  نادیم  نآ  رد 

نالوج دهد  فص  شیپ  شخر و  دناهج  اج  زا  لجا 
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رشحم �هصرع  نوچمه  درم  زا  نیمز  يور  دوش 

نایصع �همان  نوچمه  درگ  زا  اوه  حطس  دوب 

ار نارود  ماش  دشاب  هیام  رگ  نآ  زک  يدرگ  نانچ 

نارجه بش  زا  تملظ  لصو  زور  درب  دراین 

ددنویپ خرچ  رب  ناشکرس  نانس  كون  سب  ز 

ناگژم یب  مشچ  کی  نارتخا  نایم  رد  دنامن 

یعفا ندب  نیبوچ  دس  ياج  کی  رب  شین  دس  دنز 

نابعث نیمشیربا  دسا  قلح  کی  رب  قوط  زا  دهن 

دفاکشب ریشمش  ندمآ  ریز  نتفر و  الاب  هب 

ناهوک نیمز  واگ  زا  مه  هنیس  کلف  ریش  زا  مه 

دریگ ورف  نینوخ  هزین  ار  اوه  يور  همه 

نایرش گر  زا  نوخ  دنز  ار  ناریش  غیت  زک  سب  ز 

هیوپ اوه  رد  دشابن  ار  ورکبس  نابسا  رگ 

نشوج و لقث  ددرگ ز  مگ  بآ  رد  نیمز 
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ناتفخ

ار تعرس  قرب  ياپداب  نآ  نیمز  زا  یناهج 

نادیم دس  هیوپ  رد  دهد  یشیپ  ار  داب  قرب و  هک 

اما نوکس  رد  رصنع  راچ  ره  هیام  شکاخ  ز 

ناکرا راچ  لصا  شباتش  ماگنه  هب  شتآ  دوش 

دنار نخس  یصخش  رگا  روهمج  بهذم  فالخ 

نایاپ دنک  تباث  وا  ماگ  رامش  زا  ار  ودع 

دش دمآ  هار  شنامز  يازجا  رب  دشاب  رگا 

ناسآ دوب  يراک  شندروآ  راک  ماجنا  ربخ ز 

دوبن بجع  دیامیپ  قافآ  رگا  وا  ياپ  هب 

نآ کیرد  صخش  کی  دوش  رضاح  رگا  برغ  قرش و  هب 

هدرک یبن  حون  یتشک  یتقو  هک  يراک  دنک 

نافوت دنکرس  نمشد  نوخ  زا  نیک  يارحص  رد  وچ 

نمشد �هلمح  تقو  هب  وا  ياپ  تسد و  ناشن 

ناروت رخآ  رد  یکی  ناریا  لوا  رد  یکی 

شتآ رد  هک  يریشمش  رهق  ماین  زا  يرآرب 

نایرع دوش  نت  سابل  زک  ناج  ره  لسغ  درآرب 

دتفا یگدنز  لالز  رد  رگ  يا  هرطق  شبآ  ز 

ناویح همشچ  ردنا  یهام  دریگ  مخز  اپ  ارس 

همیسارس دزیرگب  هلمح  يرآ  هک  بناج  ره  هب 

ناج یب  رکیپ  ییوس  رکیپ ز  یب  ناج  ییوس  ز 
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هلمح اهدژا  راکش  مغیض  نز  غیت  ربژه 

نارجه بش  بش  ره  دوب  شفوخ  بت  زا  ریش  رب  هک 

بناج رگد  تمایق و ز  ياغوغ  وت  زا  وس  کی  ز 

نارود رورس  بیهن  زا  رشحم  روشرپ و  ناهج 

لذا هب  لداع  گیب  شاتگب  تمرکم  ناج 

ناسحا رهظم  شناج  تسا و  لدع  ردصم  شتاذ  هک 

ددرگ نیک  غیت  دنار  رهق و  گندخ  دیاشگب  وچ 

نادنس رد  هنخر  کی  نازو  گنس  ردنا  هنخر  کی  نیا  زا 

دنسم رب  حاورا  ضباق  دشاب  هک  ناویا  نآ  رد 

نابرد دوب  وا  نانس  بجاح  دوب  وا  نامک 

دناجنگب نیک  زور  گرم  ار  وا  رهق  ماسح 

ناملی هضبق و  نایم  رد  ناج  ناهج  ردنا  ناهج 

شرهق شتآ  ناخد  دریگ  ناشکهک  هار  وچ 

درتسگ یباحس 
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ناراب دوب  رگخا  شک  رحب  رد 

يرادنپ هتسب  نیک  رس  رب  مه  یب  دنیآ  یمن 

نامیپ ناهگان  گرم  ياپ  اب  وا  ریشمش  رس 

ییامرفراک شلثم  �هدیدان  ار  ریت  نامک و 

نابرق اب  تس  هداتفا  شکرت  طیر  هک  یتقو  نآ  زا 

دیآ دیدپ  نمشد  رکیپ  زک  نهد  ره  شغیت  ز 

نادند هتشر  یپایپ  ناکیپ  يو ز  رد  دهن 

وت نوچ  يرد  فص  نانعمه  یفاکش  فص  ناسنیدب 

ناسکی دوش  نوماه  اب  تسا  هوک  رگا  نمشد  فص 

ار فلاخم  دشاب  نیچ  مور و  هاپس  رگ  نواعم 

ناوعا زا  هن  يراذگب  هدنز  ناشیا  عابتا  زا  هن 

يزادنیب ندرگ  زا  هکرس  نآ  ماقتنا  غیت  هب 

ناقاخ ندرگ  زا  شیزیو  دوب ك  رصیق  رس 

روشک نآ  تقوشوخ  اهدنامرف  ارورپ  تیعر 

نامرف دهد  یم  ینامرهق  يو  رد  وت  لدع  نوچ  هک 

اقنع هناخ  رد  هر  دغج  نایشآ  زا  دوب 

نادابآ وت  فاصنا  دراد  شک  يرب  موب و  نآ  رد 

یناتسب تخاس  ار  نامالاراد  وت  لدع  راهب 

ناوضر لد  غاد  وا  کشر  زا  دلخ  ياهلگ  دش  هک 

تلود نبلگ  دس  وا  رد  یناتسب  هچ  دزیا  مان  هب 

نادنخ يو  نامرف  هچنغ  نارازه  نبلگ  ره  ز 
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يو زا  نارذگب  ینعی  يامرف  لمع  دوخ  قح  هب 

نادیم نیا  رد  دز  يریفص  یخاتسگ  هب  یشحو  رگا 

رس یب  نت  دشاب  تنطلس  یب  تکلمم  ات  الا 

ناج یب  رکیپ  دشاب  لدع  یب  تنطلس  ات  الا 

مرخ درخ  زا  ناج  نوچ  لقع  اداب  وت  ریبدت  هب 

نازان ناج  هب  رکیپ  نوچ  کلم  اداب  وت  فاصنا  هب 

ییامرف هچنآ  ییوگ و  هچنآ  یتیگ  یهن  رما و  هب 

ناعذالا بجاو  ار  ناج  میظعتلا و  بجاو  ار  درخ 

هدیصق �هرامش 35 -  �هدیصق 

ناما نما و  هانپ  رد  دوبن  ارچ  ناهج 

ناهج هانپ  ناما  نما و  �هیام  تسه  هک 

لحم هراتس  ورسخ  لود  نید و  زعم 

ناشن هاش  هاشداپ  للم  کلم و  نیعم 

اشگ هعلق  دنب  هنتف  الع  زع و  رهپس 

ناهج
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ناتس جات  شخب  جات  اخس  دوج و 

عمال وا  ياول  زا  حتف  رین  عاعش 

نابات وا  نیبج  زا  تخب  رتخا  غورف 

گرگ ضرعت  زا  هرب  تظفاحم  یپ 

نابش جایتحا  هچ  شلدع  تلوص  تسه  وچ 

رهاظ دوش  یم  هزوریف  رهوج  گنر  ز 

ناک لد  شفک  هصغ  زع  زا  مغ  گنز  هتسب  هک 

تشاذگ هک  وا  شخب  فیرشت  تمه  بجع ز 

نایرع مدع  زا  دیآ  دوجو  يوس  لفط  هک 

دیدرگ نانچ  ناما  نما و  تیاغ  ناهج ز 

ناهج هاشداپ  راثآ  تلدعم  رود  هب 

دنشک هک  نآ  دح  تسین  ار  هدبرع  لها  هک 

ناسف يو  رب  زج  ریشمش  هدبرع  دصق  هب 

دش رتور  درز  وت  غیت  ندروخ  ودع ز 

ناقری عفاد  تسیهام  ندروخ  هچ  رگا 

روص همدص  ربخ ز  دبای  وت  يودع  اجک 

نارگ باوخ  هب  دش  وت  زرگ  هناسف  زا  هک 

رپ همه  فک  فدص  نوچ  دش  وت  تسد  ربا  ز 

ناجرم هجنپ  ریغ  یهت  تسین  هکنانچ 

اضق هک  دز  ردغ  فال  رگم  وت  اب  رهپس 

ناهد بآ  هراتس  زا  وا  خر  رب  هدنکف 
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ریجنز دسر  ار  هقرف  نآ  وت  لدع  رود  هب 

ناورشون لدع  ریجنز  دننز ز  مد  هک 

دننک لادتعا  بسک  رگ  وت  لدع  دهع  ز 

ناکرا راچ  غاب  راچ  رد  هعبرا  لوصف 

نشلگ تفاطل  دنامب  رارق  کی  هب 

ناتسب تاوارط  دنامب  قیرط  کی  هب 

خرچ نماد  تسا  رپ  رهوگ  وت  دوج  نانچ ز 

ناماد ینارگ  زا  شدق  هتشگ  هقلح  هک 

دنرجش کی  عرف  لصا و  رد  هن  هچنانچ  رگا 

نارمع یسوم  بوچ  وت و  حمر  لاهن 

یعفا دوش  ور  هچ  زا  نیا  هکرعم  زور  هب 

نابعث دوش  ور  هچ  زا  نآ  هزجعم  تقو  هب 

همیسارس لجا  دشاب  هک  فاصم  نآ  رد 

نالی يوه  ياه و  ناناوج و  راد  ریگ و  ز 

ربخ سوک  ویرغ  زا  نالی  يادص  دهد 

ناشن رشح  طاسب  زا  دربن  ياضف  دهد 

عرد �هقلح  سورخ  مشچ  تروص  هب  دوش 

هب دوب 
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نانس كون  غاز  راقنم  تأیه 

تسد وت  باکر  رد  ود  ره  رفظ  حتف و  دننز 

نانع قرب  زیخ  مرگ  نآ  رب  راوس  يوش 

يرگ هیوپ  مرگ  دیدرگ  وچ  هک  يرواکت 

نادیم دس  هتسج  شیب  دوخ  شنیب  رون  ز 

تسکش گیر  جوم  هب  دتفین  هک  يور  کبس 

نادیم کی  زارف  رب  دوش  هناور  رگا 

رات بش  رد  داتف  هر  شرگا  وم  رات  هب 

ناگژم رب  کشا  نوگلگ  هک  دیود  نانچ 

ریشمش نار  يور  هب  نمشد  هلیح  عفد  هب 

نارکی نار  ریز  هب  ادعا  هلمح  دصق  هب 

شیب دشاب  حون  نافوت  هنتف ز  رازه 

ناهن رادبآ  غیت  نآ  مد  رد  بآ  وچ 

هشعر دوش  ار  مارهب  وت  زرگ  داب  ز 

ناقفخ دوش  ار  دیشروخ  وت  غیت  سکع  ز 

هنتف دس  بانم  بیان  وت  نانس  دوب 

نافوت دس  ماقم  مئاق  وت  ماسح  دوش 

غیت �هضبق  تسد  هب  ییآرد  هصرع  نایم 

نایم دشک ز  اپ  حاورا  ضباق  میب  ز 

موجن لیخ  وچ  دنک  فلاخم  هاپس  رگا 

ناکم خرچ  جوربلا  تاذ  هعلق  زارف 
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نسوت نامسآ  رب  یناود  رهم  ناسب 

ناسکی ینک  نیمز  اب  نیرب  خرچ  راصح 

نیمز طیسب  رب  وت  ياطع  ناوخ  هدیشک 

نامز طاسب  رد  وت  ياخس  تیص  هداتف 

فیعض لاله  نم  يرینم و  باتفآ  وت 

ناسر ضیف  رحب  وت  مناتس  هیام  ربا  نم 

رهم وترپ  دسر ز  یلامک  هب  را  لاله 

ناصقن ار  رهم  رون  دوشن  نآ  زک  نیقی 

رحب �هحشر  يا ز  هیام  دسر  ربا  هب  رگ  و 

نآ ندوبن  ندوب و  زا  مغ  هچ  ار  طیحم 

بدا كرت  طاسبنا و  نیزا  یشحو  شومخ 

نابز راد  هاگن  نیا  تسا  هشداپ  طاسب 

راحب تسوا  دوج  ربا  من  هک  یترضح  هب 

نانچ رحب  نینچ و  ایرد  هک  راک  هچ  ارت 

سودرف �هضور  رکذ  درذگ  ات  هشیمه 

نارین �هلعش  مان  دوب  هک  ات  مادم 

میجح باذع  رد  رارشا  وت  رهق  فوخ  ز 

میعن رد  رارحا  وت  فطل  دای  هب 
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نانج

هدیصق �هرامش 36 -  �هدیصق 

ناهن اهلگ  يا  دیشاب  لگ  ریز  رد  لگ  وچمه 

نازخ دس  زا  رتب  دش  يراهب  زاغآ  هکناز 

اون مسوم  نیا  دز  یم  هفوکش  ياپ  رد  هکنآ 

ناوخ هحون  نونکا  تسا  توبات  لخن  شیپ  شیپ 

خرس کشا  رب  هیس  عمش  زج  تسد  رد  شتسین 

ناوغرا خاش  لصف  نیا  شیدوب  فک  رد  هکنآ 

راهب ون  نیا  تسدزرس  رب  شرتسکاخ  دنکات 

نابغاب رس  کی  تخوس  دوخ  مرخ  ياهلخن 

بآ ياج  رب  نامسآ  ز )  ) شتآ دیراب  نیمز  رب 

ناتسوب دش  ینخلگ  غاب و  دیدرگ  یخزود 

نیبب باوخ و  زا  سگرن  نآ  ورب  وگ  دراد  مشچ 

نارفعز گنر  هب  شتآ  نآ  فت  زا  اه  هزبس 

آرب نسوس  نابز  دس  اب  وگ  تسا ،  لهس  نابز  هد 

نابز شرایسب  تسا  راک  رد  هحون  يارب  زک 

نهد اشگب  لگ و  خاش  وش  هچنغ  یمامت  وگ 

ناهد شیاپارس  دش  دیاب  هیومره  هب  هکناز 

روشع روش  نامه  متام  شزوس  نیا  اب  تسه 

نامدود کی  زا  دزیخ  یم  رب  ود  ره  دود  هکناز 

راوج برق  ار  ود  ره  ینعم  هب  مه  تروص  هب  مه 
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نادناخ ود  نیا  داینب  اج  رهش و  کی  زا  یلاع 

ضرف هلمج  رب  دوب  ربمغیپ  دنزرف  متام 

نادب وگ  دنادن  ار  نیا  یتریس  يدیزی  رگ 

لوسر لآ  تولخ  رد  یتمصع  ارهز  هتفر 

ناغف رد  وا  تقرف  زا  یلع  لآ  هدماک 

رادمان گرزب  ود  ربش  ریبش و  نوچ  هدنام 

ناج هدرزآ  لد ،  هتسخ  رس ، رب  تسد  وناز ، هب  رس 

عیضر ياحیسم  وز  هدنام  تس و  هتفر  یمیرم 

نابل زا  اهبل  هتسشان  هژم ،  بآ  خر ز  هتسش 

تخر هتسبرب  یتیآ  سیقلب  تخت  ریرس  زا 

نامز نامیلس  وا  یب  رس  هدنکفا ز  جات 

تفرگرب ناناوج  ناسنیز  لد  تفر و  یناوج  رد 

ناوج ریپ و  لد  نتفر  نینچ  زا  دزوسن  نوچ 

یگدنز عبر  راچ  زا  تسخن  عبر  رد  ياپ 

ناوراک رب  هدز  هر  شرمع  مایا  نزهر 

زورون لصف  يادتبا 
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زیر گرب  ناتخرد  و 

ناتسوب زا  تفر  هدنخرپ  بل  رب  هفوکش  نوچ 

تس یسک  ره  راک  هن  نتفر  ور  هزات  هچنغ  وچمه 

ناتسلگ زا  راهب  لصف  لوا  فک  رد  راخ 

نتشیوخ لک  وزج و  رب  لک  وزج و  تمسق  هدرک 

نایم زا  هدیشک  اپ  نارک و  رب  هداهن  ور 

شندرب زا  لیف  هک  یبابسا  هداد  ار  يا  هشپ 

نارگ يو  رب  هدمآ  شلمح  هکسب  هدرک  هلان 

شتمه هداد  غرمیس  همعط  ار  سگم  کی 

نایشآ هدرک  برق  فاقو  لاب  هداشگ  سب 

تاکز جح و  هزور و  باوث و  ياهناوراک 

نادواج کلم  راد  رد  ناور  دوخ  زا  شیپ  هدرک 

هلفاق رد  هلفاق  ار  وا  ریخ  يازج  زا 

ناوراک رد  ناوراک  دس  شیپ  رد  شیپ و  شیپ 

تسبراب ناسنیز  هن  ملاع  زا  هک  سکنا  دوب  نز 

ناوخ درم  ار  وا  تفر  ناسناز  هک  ره  ابقع  هار 

ترفغم طیحم  رد  برای  داب  تمحر  قرغ 

نامز ردنا  نامز  شلاح  لماش  یضیف  جوم 

ننملاوذ ار  اه  هدازهش  هش و  دشخب  یتقاط 

ناما رد  بیاون  لک  زا  دراد  ناشدبا  ات 
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هلبآ نوزحم  مسج  دز  ات  میتشگ  نیمز  رب 

هلبآ نوخ  ردوت  یب  ار  ام  دیناباوخ  هک  هو 

مغ مزب  رد  ما  هتشگ  ولهپ  هب  ولهپ  زا  هکسب 

هلبآ نوناق  وچمه  رسارس  میولهپ  هدرک 

دنامن دش  نوریب  هار  رگید  تشد و  نوخ  زا  دش  لگ 

هلبآ نوماه  عطق  زا  هدش  هراپ  ار  ام  هکسب 

تسین رود  يداش  شیاپ ز  نیمز  رب  دیاین  رگ 

هلبآ نونجم  ياپ  نوچ  دنز  یلیل  هر  رد 

تسرد شنادند  هب  رهوگ  دنک  یم  دوخ  تبسن 

هلبآ نوچ  فدص  دراد  نآ  زا  شتسد  فک  رد 

شا هتسب  دش  یلد  وس  رهزا  هک  تنیکشم  فلز 

هلبآ نوریب  تس  هدروآ  هک  ییودنه  تسیچ 

تسوا رهم  زک  ییمرگ  لد  ارم  لطاب  دنک  یک 

هلبآ نوسفا  اهبل ز  دوش  ار  ناوخ  نوسف  رگ 

تسد هب  مرآ  بارش  ماج  رگ  هکنیا  تسا  تخب  هچ  هو 

دوش یم 
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هلبآ نوراو  تخب  زا  نم  تسد  رب 

كولس هاگرذگ  رد  اپ  شکب  رز  باکر  زا 

هلبآ نوگلگ  تسا  هار  نیا  رد  ار  کلاس  ياپ 

دش هک  ینود  نآ  تفای  دناوت  یک  تنج  هار 

هلبآ نود  ییند  يوجتسج  رد  وا  ياپ 

فجن هاش  هر  رد  وک  نآ  هضور  رد  هر  تفای 

هلبآ نوماه  هوک و  ریس  وا ز  ياپ  درک 

دش هک  ردیح  نینمؤملاریما  بلاغ  رورس 

هلبآ نودرگ  ياپ  شیوجتسج  قیرط  رد 

داهن دناوتن  كاخ  رب  اپ  هک  اهتدم  تفر 

هلبآ نوحیج  تسین  مجنا  ياپ  وا  هر  رد 

داتف ایرد  لد  رد  شرهق  فاق  زا  رارش  کی 

هلبآ نوچ  رهگ  دش  يو  زا  هکنادنچ  دز  شوج 

شیوخ تسد  شدوج  ربا  قوش  دز ز  مه  رب  هکسب 

هلبآ نونکم  رد  زا  فدص  تسد  فک  دش 

شا هضور  رد  منکفا  ار  دوخ  هک  يزور  نآ  شوخ  يا 

هلبآ نونجم  رب  رد  اپ  هدرک  نونجم  وچمه 

دش هکناز  یشحو  مییوپ  اعد  هار  ات  زیخ 

هلبآ نومضم  يوج  تسج و  ام ز  عبط  ياپ 

لگ خاش  ناراهب  مایا  رازلگ  نیرد  ات 

هلبآ نوریب  هتسرون  هچنغ  زا  دروآ 
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وا بح  میسن  زا  نادنخ  تسین  لگ  نوچ  هکنآ 

هلبآ نوچ  نوخ  قرغ  لد  هچنغ  ار  وا  داب 

ناریمریم شیاتس  رد  �هرامش 38 -  �هدیصق 

هاش رد  یتیگ  هگاشامت  تسا و  دیع  حبص 

هاگ دنسم و  رس  هب  مسجم  دیع  نوچ  هاش 

وس ود  نایابق ز  تفبرز  دنسم و  رب  هاش 

هابق دنبرب  هتفاب  ابق  دنب  فرط  ره 

تخب هشوگ  هلک  هاج و  رمک  فرط  هدید 

هاگن هدنکفا  هک  هشوگ  ره  هب  هدننیب  مشچ 

نارس ياهرس  يرایسب  رابرد ز  رب 

هابج ریز  رد  هدش  مگ  همه  كاخ  هصرع 

هگنالوج ره  نهاریپ  هب  شخر  رشح  دس 

هاگنادیم ره  رس  رب  شک  هیشاغ  ناهج  دس 

ناشکهاک هر  وچ  یهار  هدش  الصم  ات 

هار هدش  رپ  نایگراظن  هدید  زا  هکسب 

دیامرف نورب  هک  یناهج  هار  رد  مشچ 

دیشروخ وچمه 
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هاگرخ نودرگ  رتخا  دنلب 

ناهج ناج  ناما  نما و  ببس  ناریمریم 

هالا فطل  قدصام  لزا  ضیف  رهظم 

لثم هب  دتفا  رگا  شرهق  مزلق  رد  گرم 

هانش هب  دراین  هطرو  نآ  زا  ندرب  نورب  ناج 

شطخس رحب  ربا ز  رگا  دراب  ناهج  رد 

هایگ گرب  لد  هب  دیورب  غیت  اج  همه 

دوش هک  دراذگن  شسأب  ریاط  هیاس 

هابت دیشروخ  فت  زا  زومت  لصف  رد  هضیب 

تسترس زا  دایز  خرچ  يا  شهگرد  هدجس 

هات ود  تشپ  نآ  نک  تسار  یبدا  یب  نیا  نکم 

نیا رس  رب  یبدا  یبایب  هکناز  رتشیپ 

هاگن شیوخ  بدا  يراد  هک  تسنآ  رتهب 

وا رد  هک  شهاج  نمشد  سفن  هارهاش 

هآ هلان و  سب  هتسب ز  رذگ  هار  نخس  رب 

نایمتام �هدکتنحم  �هزیلهد  وچمه 

هافسااو �هلولو  زا  یمد  یلاخ  تسین 

هدنامرف وت  ربنامرف و  همه  یناهج  يا 

هاوختجاح همه  وت  زا  ریغ  هد و  تجاح  وت  يو 

يرگد دنیبن  تس و  هدیدن  وت  زا  ریغ  لقع 

هابشا زا  يرب  لاثما و  زا  يراع  دوب  رگ 
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قحلا تسنیا  رگ  ههبش  زا  يرب  كاپ  تاذ 

هاگان دتفا  هغدغد  دس  هب  هک  مسرت  مه  و 

تخات ملاع  رب  وت  نامرف  هک  زور  نامه  رد 

هارکا تمیزه  هب  تعیبط  کلم  زا  تفر 

ضرفلا هب  ار  یتحلصم  رگ  هک  هیاپ  نآ  يراد 

هاک هب  هیاس  زک  وت  ساب  دنز  رون  رب  گناب 

قفا يدنلب ز  هب  دیارگ  دنچ  ره  رهم 

هاتوک دزاسن  صاخشا  هیاس  وا  رون 

غیت رب  رهوج  وچ  تشاد  ناوت  بآ  رب  جوم 

هایم حطس  رب  وت  ظفح  زا  دوب  رگ  یطباض 

عبط یمرگ  نآ  يدرم  اپ  هب  روفاک  عبط 

هاب توق  تیوقت  دنک  روقنقس  نوچ 

نوگن هوک  وا  همدص  دنک  هک  يداب  دنت 

هاکرپ کی  دنکن  جک  ارت  ملح  نمرخ 

فوسک تسنآ  زک  معز  نیا  دوب  ار  يا  هرمز 

هام تأیه  رصب  دیشروخ و  لیاح  دوش  هک 

اب دنز  رون  زا  مد  تسا  فالخ  نیا 
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تیار

هایس مرج  نیا  هب  خرچ  دنک  دیشروخ  يور 

درکن ریخست  هک  تسین  یلد  کلم  اج  چه 

هاوفا رد  اج  همه  دشاب  هک  وت  کین  مان 

دریگ یهاپس  هب  یکلم  هک  تسین  نآ  هاش 

هاش دشاب  یلد  کلم  رب  هک  تسنآ  هاش 

لد هزاورد  رد  دیلک  تسا  کین  مان 

هاپس هب  شدننک  ریخست  هک  تسیکلم  هن  لد 

تماشآ اطخ  وفع  یمرک  ناسنآ  دراد 

هانگ رحب  دس  هیام  دنکن  رت  شبل  هک 

تورب داب  وم  رس  کی  دشکن  تسایس  زا 

هانپ وت  وفع  هیاس  دوب  هک  ار  یهنگ 

شندب زا  حور  هک  تسیهاچ  هت  رد  تنمشد 

هاچ بل  رب  دسرن  تمایق  هب  ات  درپ  نوچ 

دوب دهاوخ  وا  مه  رشح  دوبن  ار  یسک  رگ 

هاگآ لیفارس  روص  زا  ندش  دهاوخن  هک 

زیوتسد شدش  هک  یشیر  وت  دیک  رپ  مصخ 

هالک هتخت  زا  هتخیوآ  هک  تسا  بیرقنع 

هدیلوژ دوش  دوز  ناگرخسم  رس  رب 

هابور نخان  هب  هناش  دنز  هک  ار  یمد  نآ 

منخس نالدب  یب  �هردان  ارواد 
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هاوگ ود  نم  نخس  قدص  هب  عارصم  ود  ره 

رود دوخ  زا  ینک  وچ  ییوگ  هردان  نم  وچمه 

هاگن مین  دنکف  میوس  هب  هک  دشابن  سک 

نارگد نیا  دنا  هک  هاوخ  رظن  هاش  زا  یشحو 

هاش تمه  رظن  کی  ارت  وچ  دس  دوب  سب 

خلس ات  هم  ره  �هرغ  زا  هک  تسا  نینچ  ات 

هام ره  دشابن  دیع  هم  دیع و  دوبن 

وربا نآ  مخ  دیع  هم  داب  ار  خرچ 

هاگرد نیا  هگ  هصرع  روخ  هاگدیع و 

هدیصق �هرامش 39 -  �هدیصق 

ینازخ داب  تفگ  لگ  شوگ  رد  هچ 

ینایک هالک  رس  زا  تخادنا  هک 

یتسد داب  زا  راجشا  يالاب  ز 

یناشف رز  دنک  یم  نازخ  میسن 

وس ره  ناتخرد ز  گرب  جارات  هب 

یناود کشوم  داب  يذوم  دنک 

ربونص قرف  هب  رهاظ  فرب  هدش 

یناتلوم كرات  رب  راتسد  وچ 

ارنازر گرب  خرس  دش  هرهچ  نآ  زا 

ینازخ داب  ییس ز  دندروخ  هک 

بآ خی  ز 
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نماد هب  نیمیس  حول  ار 

یناوخ سرد  رس  دراد  هک  یلفط  وچ 

يد يرکشل  زک  درک  رظن  لبلب  وچ 

ینارماک دنسم  زا  داتفا  لگ 

ایهم دوخ  رب  فرب  زا  درک  نفک 

یناگدنز نیا  مهاوخ  یمن  وا  یب  هک 

ار نامز  روط  رود و  شدرگ  نیبب 

یناوغرا یم  روآرد  شدرگ  هب 

نک بلط  ار  یطخ  ون  هنهک و  یم 

یناوج راهبون  زا  یبای  ظح  هک 

ار نارگ  لطر  رادرب  شاب و  کبس 

ینارگ تنحم  راب  درب  لد  زا  هک 

هداب ماج  ناوت  یم  ات  رآ  تسد  هب 

یناوت یم  ات  تسد  زا  ترشع  هدم 

روآ رب  وخ  یمد  یناج  نارای  هب 

یناج نارای  مزب  شوخ  تس  یشیع  هک 

یم دوش  ناشخرد  يو  زک  هشیش  نآ  شوخ 

ینامی لیهس  خرچ و  يانیم  وچ 

يرآرد شدرگ  هب  ترشع  مزب  رد  هک 

ینامسآ شدرگ  دوش  تماک  هب 

ترشع مزب  رد  هک  هب  نیزا  يداش  هچ 
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یناشن ربارب  یقاس  ینیشن و 

مدامد بارش  زا  غامد  یناسر 

یناسر نودرگ  هب  یپایپ  دورس 

سلجم هب  شک  یم  نافیرح  نوچ  حدق 

ینارماک هدنخ  زا  بل  ددنبن 

برطم گنهآ  ریثأت  ناتسم ز  وچ 

یناکچنوخ یم  يانیم  مشچ  دنک 

يور رد  يور  دروآ  فد  هدنزاس  هب 

ینابزمه دنک  ین  اب  هدنزاون 

هچنامک ددرگ  دایرف  هب  نراقم 

ینارقبحاص مصخ  مغ  ریت  زا  وچ 

هنیرق ار  وا  هک  ینارقبحاص  هچ 

یناف راد  ار  دوجوم  هدیدرگن 

یتسه کلم  یلاو  یلو  یلع 

یناب تسار  ناهج  يانب  شناد  هک 

شعیفر رصق  هاگرد  هب  رگ  لحز 

ینابساپ هویش  وکن  دزرون 

لغ دنک  شلاله  باهش و  زا  کلف 

یناتسودنه نامالغ  لکش  هب 

شفطل یمیسن ز  رگ  دزو  نخلگ  هب 

یناتسلگ دنک  شمیسن  فطل  ز 
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نشلگ يوس  دزو  شرهق  داب  رگ  و 

یناشف شتآ  هب  دیآ  لگ  تخرد 

ناویک غاز  دوش  العا  شرع  زا  رگ 

یناکم یلاع  رترب ز  هیاپ  دس  ز 

شهاگراب رس  يامه  اب  اجک 

ینایشآ مه  فال  ندز  دناوت 

شهاپس ناشکندرگ  قرف  رپ 

ینابیاس ار  رهم  ورسخ  دنک 

دنیشن شرصق  ماب  رب  غاز  رگا 

اب دنک 
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ینامأوت يوعد  لحز 

شعیفر هاگراب  زا  دوبن  بجع 

ینابساپ دنک  شناشکهک  رگا 

یمارگ رد  هیامنارگ  نآ  ییوت 

یناث تسین  تلوا  رهوج  نوچ  هک 

لحارم عطق  هب  تدنلب  دنمس 

ینانعمه کلف  تیمک  اب  دنک 

هدنهج قرب  وچ  نوگلگ  هک  مد  نآ  رد 

یناهج نادیم  هب  نمشد  زیر  نوخ  هب 

رپ درتسگ  ترس  رب  رفظ  يامه 

ینارتسگ نوخ  شرف  نیمز  يور  هب 

سکرک هب  دیوگ  قوش  رس  زا  بارغ 

یناگدژم هد  زیخ و  ربخیب  يا  هک 

شغیت تسد و  تلود  زا  دش  يزور  هک 

ینادواج تمعن  ارم  ارت و 

ثداوح گرگ  روج  زا  تشد  نیا  رد 

ینابش دزاس  هویش  رگا  شعیطم 

گس نوچ  هدرک  سرم  نودرگ  ار ز  دسا 

ینابساپ یپ  زا  دروآ  باهش 

درجم زا  لدع  ریجنز  خرچ  رگو 

یناوریشون نییآ  هب  ددنبن 
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تسایس يارب  شباهش  لیم  ز 

یناود وس  ره  ریت و  ینک  ینیبب 

یپ کبس  شخر  هدنشخر  غیت  فک  هب 

ینار مصخ  رس  رب  نیک  نادیم  هب 

رخ رب  راب  ناهج  يارس  زا  دهن 

یناهج نآ  لزنم  رس  گنهآ  هب 

ناشیا نوخ  زا  دنام  ناشن  وس  ره  هب 

یناوراک زا  سپ  لزنم  هب  شتآ  وچ 

نودرگ رهم  قفش  زا  ای  تسایرث 

یناوغرا یم  زا  بل  هدولآ  وچ 

تنهپ تسد  وا  رب  دز  ییلیس  نانچ 

یناشن يو  رب  دنام  نآ  برض  زا  هک 

دتفین تدنمس  ياپ  هب  رگ  نیمز 

یناشن شرابغ  نوچ  مدع  تتسد  هب 

تفالخ رب  دور  سلطا  خرچ  رگو 

ینارد مه  زا  شسابرک  هچ  یناور 

هنامز ناسکان  زا  داد  اهش 

ینامز رخآ  ناسیسخ  زا  ناغف 

یمرگ تشپ  ناشتالرقس  فوص و  هب 

ینارگ رس  ناشراتسد  مدرم ز  هب 

نیگنر ياهلج  هب  لیام  دنچ  يرخ 

هدیصق �هرامش 39 -  �www.Ghaemiyeh.comهدیصق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 541 

http://www.ghaemiyeh.com


یناسر تفآ  هب  بغار  دنچ  يدد 

نکیلو رتسا  بسا و  بحاص  همه 

ینارچ رخ  لباق  یلباق  ان  ز 

رتسا بسا و  زک  هلمج  نآ  راوازس 

یناوت ات  ینز  ناشمب  ریز و  یشک 

کی ره  شیپ  ینک  اهرتش  هگنآ  سپ 

ینابراس یپ  یتسرف  ارحص  هب 

عقرم فوص  فصو  رتبوخ  دوب 

هب

هدیصق �هرامش 39 -  �www.Ghaemiyeh.comهدیصق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 542 

http://www.ghaemiyeh.com


یناثملا عبس  ناشدرخ ز  شوگ 

هناخ هب  بش  نوچ  دنیآ  رازاب  ز 

یناهن رکون  کی ز  ره  دنسرپ  هب 

متشذگ اج  نالف  زا  نوچ  زورید  هک 

ینالف مفوص  فیرعت  درک  یمن 

هنابش سرک  نامالغ ز  ناش  یپ  ز 

یناوتان زا  هیاس  نوچ  ریگ  نیمز 

یشومخ تشد  هب  نک  نطو  یشحو  وچ 

ینامناخ یب  درد  زا  هلان  نکم 

ردشش رید  نیا  تست  زک  ریگ  نامه 

یناورسخ مخ  هن  وا  رد  رز  زا  رپ 

هدنور بسا  تسین  ترگ  مغ  روخم 

یناور يراد  عبط  نسوت  رب  وچ 

مزاس متخ  اعد  رب  يرتسگ  نخس 

ینابز مه  زا  هماخ  دشک  یم  رس  هک 

نادیم هنهک  نیا  رد  ون  هم  ات  الا 

یناجلوص ار  دیشروخ  يوگ  دنک 

هراوس اداب  شیع  یناگوچ  هب 

ینارماک هگ  نادیم  هب  تعیطم 
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یناریح هنوگ  دس  شلکاک  نیچ  هب  دراد  ملد 
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یناشیرپ رد  دتفین  برای  سکچیه  ملاع  هب 

بل نآ  یهد ز  یمانشد  هک  يریگ  یمن  ناج  دس  ام  ز 

یناجنارگ نیدنچ  نکم  ناحور  کبس  يادوس  هب 

ییوخدب غیت  زا  اه  هنخر  مراد  هنیس  رد  ناکوچ 

یناکیپ لعل  رپ  وا  دولآ  نوخ  ياهناکیپ  ز 

هدنزرا تسوجلد  بل  نآ  یمارگ  ناج  دس  هب 

ینازرا داب  بحاص  هب  تمیق  رپ  تسیلعل  بجع 

لد مناهراو  مغ  زا  ناج و  دیآرب  ات  منآ  رب 

یناسآ هب  دیآ  یمن  رب  ناناج  غیت  یب  یلو 

رتسکاخ تشگ  مناوختسا  مغ  شتآ  زک  ناغف 

ینامهم گرب  ار  شگس  مدرک  یم  هک  مهنآ  دنامن 

هداتفا دیمون  نهریپ  لگ  فسوی  ناز  منم 

یناعنک ریپ  نوچ  نزحلا  تیب  �هشوگ  رد  نیزح 

هتفرورف مغ  هاچ  هب  یبالود  خرچ  رود  ز 

ینادنز هتشگ  ینامسآ  ياضق  ماکحا  ز 

يرازلگ هب  يراسخر  هلال  اب  یسکره  راهب و 

ینامیشپ دس  قارف و  جنک  لد و  غاد  نم و 

یشون حدق  رد  نالازغ  ارحص  رد  هلال  يور  هب 

یناوخلزغ رد  نارازه  نشلگ  رد  هچنغ  يوب  هب 

هزوریف ناکرت  �هزبس  زا  تشگ  تشد  میرح 

ینامر توقای  رپ  رانلگ  زا  دیدرگ  نمچ 

«ع» یلع شیاتس  رد  �هرامش 40 -  �www.Ghaemiyeh.comهدیصق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 544 

http://www.ghaemiyeh.com


كانشتآ ياهلگ  لگ  ز 
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بناج ره  دز ز  رب  رس 

یناهنپ دوب  لد  رب  هک  یغاد  ار  غاب  دش  نایع 

لگ لیهس  زا  دیدرگ  زیمآ  رطع  كاخ  میدا 

ینارون هلال  غارچ  زا  تشگ  ناتسوب  میرح و 

وس ره  دش  هزاوآ  دنلب  لبلب  هلان  ریفن 

یناطلس سوک  هر  رگد  لگ  دز  ناتسوب  تخت  هب 

سگرن ناتسوب  رد  اصع  اب  دراد  هتسویپ  رس 

ینابرد هب  شدندرک  بصن  لگ  هگرد  رب  رگم 

دمآ اجک  زا  یحبص  داب  کیپ  هک  مناد  یمن 

یناشیپ دندوس  نیمز  رب  لگ  هزبس و  ششیپ  هک 

يردق نامسآ  فیرش  هاگرد  دمآ ز  رگم 

یناطلس جات  رب  فرش  دس  شهار  كاخ  دراد  هک 

بلاغ رورس  تیالو ،  هاش  نج ،  سنا و  ماما 

ینامیلس ار  شناتسآ  يادگ  دبیز  یم  هک 

دشاب وا  لدع  تیص  ندرگ ز  �هشیب  رد  رگا 

ینابرق واگ  نوچ  ار  روث  دنارد  مه  رد  دسا 

دوبن بجع  دیآ  شا  هضور  میرح  زک  یمیسن 

یناویح حور  یتابن  نالفط  هب  دشخب  رگا 

هرهب یب  تسا  مصخ  وا  رهم  شخب  حور  حار  ز 

یناسنا حور  زا  دامج  دشاب  رو )  ) هرهب یک  یلب 

لد یهاوخ  دابآ  رگا  شرهم ، ناشن  یناطلس  هب 
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یناریو هب  درآ  ور  کلم  دشاب  وچ  یلاو  یب  هک 

شریشمش بات  زا  دوش  یم  نوخ  ودع  تخس  لد 

یناشخدب لعل  ار  گنس  زاس  رهم  عاعش 

شراب رهگ  تسد  شزیر  زا  ربخ  دبای  رگا 

تسرد ربا  شیپ  هساک  درادن  رگید  فدص 

دز دناوت  شدوج  فک  اب  ششخب  فال  ناک  اجک 

یناتسهق ششخب  هویش  فطل و  مسر  دناد  هچ 

گس نوچ  شا  هلگ  ساپ  گرگ  دراد  هک  دوبن  بجع 

یناطلس گنهآ  دنک  شهاگرد  نابگس  رگا 

ار ناشخرد  غیت  ملع  دزاس  رگا  مزر  زور  هب 

ینالوج شخر  لد  هیس  مصخ  رس  رب  دناود 

شریشمش بات  زا  زیرگ  نابایب  رد  ور  دهن 

ینابایب لوغ  دمر  شتآ  هلعش  زک  نانچ 

مزاس نوسف  نآ  ییارس  تحدم  هویش  رد  اهش 

مرکف توراه  دروآ  هر  نوچ  هک 
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یناوخ نوسف  رد 

ار يریگ  هتکن  نابز  مدنب  نخس  نوسفا  هب 

ینادنخس رد  دناد  رصع  ریظن  یب  ار  دوخ  هک 

ار مدرم  نومضم  رهوگ  مدزد  هک  سکنآ  مین 

یناشفا رهوگ  رد  مروآ  رابرد  عبط  رحب  وچ 

يوعد يورسخ  زا  دننک  یم  یضعب  مظن  کلم  هب 

یناوید دنزاس  ار  هنهک  نارعاش  رعش  هک 

اپرب دوخ  شیپ  یمامت  رعاشان  دزد  رسارس 

یناج نمشد  رس  سپ  رطاخ  سنوم  ربارب 

کی ره  دوخ  شیپ  شناد  هوک  اما  دنچ  يدامج 

ینالات نادزد  نوچ  زاوآ  رب  شوگ  هتسشن 

اهیدنسپ دوخ  قیرط  زا  دنناوخ  وت  رب  مد  رد  هک 

یناوخ نالد  نیگنس  نآ  رب  دوخ  مظن  ینومضم ز  وچ 

دتفا لوبق  یک  ار  ناشعبط  ییارجام  رفاک  ز 

ینآرق تایآ  نالباقان  نارب  یناوخ  رگا 

رعاشان فاصنا  یب  نوزومان  نادزد  نآ  زا 

ینادنخس نییآ  ردقیب  اهرادقم  نآ  دش 

ملاع رد  تسیزادرپ  هتکن  زاس  رحس  اج  ره  هک 

یناپوچ نادنر  هماج  رد  دوب  ینایرع  ز 

نم زا  سابل  رد  دونشب  فرح  کی  تفص  یشحو  الد 

ینایرع هودنا  زا  مغ  نابیرگ  رد  رس  شکم 
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یشخب ناور  نآ  دوجو  اب  ار  ناور  بآ  نیبب 

یناتسمز داب  زا  دزرل  یم  ینت  نایرع  زا  هک 

دوخ يوربآ  دزیرن  نانود  رد  رب  وک  نآ  شوخ 

ینان یب  دیآ ز  نورب  شناج  رگا  رقف  جنک  هب 

همان رس  زا  مزاس  هاتوک  ار  هماخ  نابز 

ینالوط تشگ  تیاکح  متایاکش  ضرع  رد  هک 

دنیب نوگن  ار  دوخ  یتشکون  هم  ات  یهالا 

یناف دش  حون  شرود  نافوت  زا  هک  ایرد  نیرد 

ار دوخ  دشک  یم  يرانک  رد  ترهم  رهب  زک  یسخ 

ینافوت يایرد  نیا  رد  نادرگرس  داب  یتشک  وچ 

بسامهط هاش  زا  شیاتس  رد  �هرامش 41 -  �هدیصق 

ینابناهج دنسم  رب  هک  رکش  رازه 

یناث ردنکس  تلود  هب  زاب  تسشن 

هاش تحص  نکر  تشگ  کلف  فقس  نوتس 

یناریو دعتسم  ناهج  دوب  هنرگ  و 

قتت دوب  هتسب  هنوگنآ  رب  هنتف  باحس 

یناراب هالک  ایهم  تشاد  خرچ  هک 

دوب مطالت  هدامآ  هثداح  طیحم 

شلد رد  تسکش 
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ینافوت ياهجوم  نآ 

داب هگ  رذگ  رد  دوب  ناتب  فلز  لکش  هب 

یناشیرپ سب  یتسه ز  ملاع  داوس 

يرشب تروص  شقن  يدش  بآ  رب  رگا 

یناریح طرف  یتفرن ز  بآ  يور  ز 

فالخ تسد  تخب  هریت  نمرها  رازه 

ینامیلس متاخ  یپ  تشاد  زارد 

میئل تشم  هب  رز  دوب و  ادگ  تسد  هب  نان  وچ 

یناج یسنا و  بیبح  اجر  فوخ و  تسد  هب 

شوگ هب  درب  هار  تسناوتن  بل  نخس ز 

یناملظ دوب و  هریت  ناهج  زور  هکسب  ز 

شخر نودرگ  باتفآ  ضرم  ربا  هریت  ز 

ینارون هلمج  درک  ناهج  دناهج و  نورب 

تاهج عیمج  رد  هلمج  تیفاع  هانپ 

ینادزی ظفح  دننام  همه  يرورض 

نامرف ردق  تردق  اضق  عیطم  کلف 

ینازرا دزیا  تشاد  ود  هب  تساوخ  هچ  ره  هک 

رفظ هکنآ  هاش  بسامهت  رفظملاوبا 

ینابرد هب  وا  لابقا  رد  رب  هداتس 

میلقا تفه  نارس  زا  دهد  ماع  راب  وچ 

یناشیپ دوشرپ ز  نیمز  يور  مامت 
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نماد نایناهج  رب  شبضغ  زا  دناشف 

یناف هدوت  كاخ  انف  داب  هب  دور 

وا ذفان  مکح  تسینانع  قرب  قارب 

ینآرق یهن  رما و  فک  هب  وا  نانع 

دنبای شرورپ  هک  ییوگ  وت  همیشم  کی  هب 

ینابر ياضر  اب  وا  رطاخ  ياضر 

رگا دماین  نورب  شدوج  فک  �هدهع  ز 

یناسین ربا  دراب  رهگ  هلاژ  ياج  هب 

بجاو جح  تاکز و  نایادگ  لک  هب  دوش 

یناشفا رد  وا  زیر  مرک  تسد  وچ  دنک 

یعون تروص  هک  یعون  هب  تسوا  ياخس 

یناک رهوج  هب  شتسد  نراقم  دسر 

شریشمش بآ  تاتابن  هب  رگا  دنهد 

یناجرم دنمدرب و  رس  هتفاکش  همه 

شفنک رد  هچنانچ  تلدع  تسایس  یهز 

یناپوچ دامتعا  گرگ  هب  دومن  ناوت 

نزو هب  هرذ  لقث  دنرآ  رد  هک  يا  هصرع  هب 

ینازیم هب  ارت  لدع  تروص  دنرب 

غیت همه  دوش  رگا  دراین  دنزگ  کلف 

یناتفخ دومن  ار  وا  وت  ظفح  هکنآ  رب 

دهنن دوب  نابساپ  کی  وت  ظفح  رگا ز 
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يوس راچ  رس  هب  اپ  داسف 
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یناکرا

ریذپ جوم  ياوه  زا  ریغ  هب  تسین  هک  سفن 

یناهوس درک  وت  مصخ  یشارخ  ناج  هب 

دنهن هدید  هار  هب  یعمش  وت  يأر  رگا ز 

یناهنپ زار  دید  ناوت  بیغ  متک  هب 

یسب تشگ  رهپس  اهاپس  هراتس  اهش 

ینابناهج روخ  رد  یسک  وت  نوچ  تفای  هک 

مکحم وت  دهع  تسنانچ  وت  تلود  هب 

ینامیپ تسس  وت  اب  دنکن  دبا  ات  هک 

وت تسین ز  ریزگ  ار  ناهج  راک  هک  ضرغ 

یناد یم  بوخ  راک  نیا  قیاقد  دوخ  وت 

یشحو نک  راصتخا  نیا  هب  دنبب و  نابز 

یناوخانث قشاع  تبل  تسه  هک  دش  هچ 

تسا راتفگ  لوط  هچ  نیا  شکم  زارد  نخس 

ینالوط هاش  لابقا  تدم  تسا  شوخ 

جازم فارحنا  لعف  نیا  دنک  ات  هشیمه 

یناسنا ياوق  ردنا  للخ  دروآ  هک 

داسرم یتفآ  بیسآ و  وت  ناج  مسج و  هب 

یناج یسنا و  ياهللخ  دقع  لح و  ز 

حور هب  مسج  هکنانچ  نازان  وت  تاذ  هب  ناهج 

یناج یمسج و  حور  دوب  هک  ات  هشیمه 
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تاعطق

عرش نامکاح  زا  یکی  شیاتس  رد  �هرامش 1 - 

رون ار  عرش  رهپس  هداد  يا 

ارآ ملاع  يأر  وترپ  زا 

تسد دشک  یبرطم  دیهان ز 

اپ دهن  کلف  رب  وت  یهن  رگ 

راثآ زجعم  کلک  وت  تسد  زا 

اسوم ياصع  تیصاخ  مه 

تیازف ناج  مالک  زاسمد 

احیسم مد  هزجعم  اب 

وت تعیرش  تیوقت  زا 

اوقت يانب  اج  همه  نقتم 

رس دشک  یک  خرچوت  مکح  زا 

ازوج وچ  رس  ود  رگم  تسار  وا 

بیع تمصو  صقن و  تمهت  زا 

اربم وت  تاذ  وچ  وت  مکح 

لزنت یتسپ و  تبسن  زا 

ارعم وت  ردق  وچ  وت  عبط 

وحن لئاسم  هطباض  رد 

اشنا تعبط  هدرک  هک  مظن  نآ 

شریظن مجع  برع و  رد  سک 
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احنا زا  وحن  چیه  هب  هدینشن 

خرچ دنک  رب  ارت ز  مظن  ات 

ایرث هحبس  هتشادرب 

دنچ يا  هیضق  ارم  هداتفا 

ایاضق �هجیتن  هودنا 

تعاضب مک  ریقف  تسدرد 

ایند عاتم  زا  یکدنا  دوب 

مدرپس ییراکم  هب  ارنآ 

ابقع هار  هب  نونک  هتفر  وا 

دنلاح هاوگ  ناسفن  قداص 

قدص رد 
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ازفا هکلب  حبص  وچ 

ردق یب  عاتم  نیا  هک  راذگم 

امغی ناوخ  وچ  دوش  جارات 

لیعامسا هاش  نتسشن  تخت  رب  �هرامش 2 - 

لیعمسا هاش  ریرس  کلف  دیشمج 

اداب كرابت  دیشروخ  رسفا  شک 

 : تفگ متسج  کلف  زا  شسولج  خیرات 

اداب كرابم  شون  هش  مایا 

بارش فورح  �هرامش 3 - 

یشون حدق  هناخرد  رب 

بارش سامتلا  مدرک  متفر و 

دوب اما  درک ، فطل  يا  هشیش 

بآ یمین  بارش ،  فورح  نوچ 

ناهج هانپ  �هرامش 4 - 

وت لابقا  رتچ  هیاپ  یهز 

تاهج زا  نورب  يدنلب  طرف  ز 

ناکم نودرگ  بطق  ناهج  هانپ 

تانیاک رهظتسم  وت  دوجو 

نارتخا کین  دندرگ  وت  درگ  هب 

تانب یلامش  بطق  درگ  رب  وچ 

دیدرک فطل  �هرامش 5 - 
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فرش هار  زا  هک  میداخم  يا 

تسامش ياپ  نیرب  خرچ  رسرب 

دینأشلا عیفر  هچ  هللا ،  هللا ، 

تسامش ياندا  �هیاپ  کلف  هک 

دنلب تسا  نیرب  خرچ  سلطا 

تسامش يالاب  هب  هاتوک  کیل 

دیدروآ اج  هب  فاطلا  طرش 

تسامش ياهمرک  دیدرک ، فطل 

نامناخ یب  یشحو  �هرامش 6 - 

رهد يارس  عاتم  وت  تمه  شیپ  يا 

تخورف ناگیار  ناوت  هکنآ  زا  رتردق  یب 

دوشگ دوخ  راب  ترفن  نیرتمک  هک  ییاج 

تخورف ناک  رحب و  دس  �هیام  هب  دوخ  سنج  کی 

زاجح زا  دمآ  نورب  هک  یهگ  وت  يودنه 

تخورف ناتسودنه  لصاح  رشع  رهب  زا 

شیوخ شاعم  هجو  یپ  زا  هک  یین  هگآ 

تخورف نامناخ  یب  یشحو  تشاد  زیچ  ره 

تسد هب  شدمآ  قارع  دالب  زا  هک  يزیچ 

تخورف نامز  رد  نورج  راید  رد  دروآ و 

راید نیا  ردنا  وضو  بآ  هجو  رهب  زا 

تخورف ناسلیط  ورگ و  رد  درک  هداجس 
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سب يوربآ و  ینتخورف  نونک  دراد 

تخورف ناوت  سک  ره  هب  هکنیا  تسین  سنج  ناو 

ناتسیچ �هرامش 7 - 

لهس کتیب  راچ  هس  نیز  اعدم 

تسا شیدنا  شناد  هک  سکنآ  دناد 

دسرن شنماد  هب  متسد  هچنآ 

تسا شیب  دح  بلط ز  یعس  هچ  رگ 

راهب هصاخ  تس ،  يود  ارحص  هفرط 

تسا شیک  شا  هزبس  هب  يزابقشع 

ریش زا  بل  هتسش  تس  یلاسدرخ 

تسا شیم  شردام  چوغ و  شردپ 

قفاب هد  �هرامش 8 - 

بانج العم  باتفآ  ایا 

تسوج هیاپ  نامسآ  تا  هیاس  زا  هک 

ماکح ماعنا  راهظا  رد 
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قفاب

تسولگ رد  ما  هیرگ  بل و  رب  نخس 

هام تفه  مدش  رواجم  هد  نآ  رد 

تسود هن  نمشد  هن   ، ملاح دیسرپن 

زاب دندادن  ممالس  باوج 

تسوارپ نداد  قالطا  هک  ور  نآ  زا 

ریقف روتس  �هرامش 9 - 

ریقف روتس  بشما  یهاک  یب  ز 

تشادن رگید  راک  نوع  نوع و  زجب 

هاک دای  رب  حبص  مدات  بش  ز 

تشادنرب ناشکهک  هر  زا  رظن 

تفگ مناوت  یم  بوخ  مه  وجه  �هرامش 10 - 

وگب هدنب  ار ز  هجاوخ  ابص  يا 

تفس مناوت  یم  حدم  رد  هک 

دتفا یشوخان  یتشز و  هب  رو 

تفگ مناوت  یم  بوخ  مه  وجه 

وت لایخ  رد  �هرامش 11 - 

وت لایخ  رد  مدوب  شود  وناز  هب  رس  یشحو  وچ 

تیولهپ تسیک  ییاجک ، رد  تلغش ،  تسیچ  اهبش  هک 

اهنت یتولخ  رد  تمدید  متفخ  هشیدنا  نیارد 

تیوناز شیپ  یحارص  رسرد ، یم  تسد و  رد  حدق 
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ادگ رخ  �هرامش 12 - 

نتفگ ناوت  ادگ  رخ  يا  دنچ 

تس هدوب  نانع  مه  تخب  ارم  هک 

نم مریزو  قرآ  رسپ 

تس هدوب  ناخ  ریزو  نم  ردپ 

يراب کی  هک  بلج  نز  منک  هچ 

تس هدوب  نالف  نید  رگ ز  تردپ 

هدازهاش بت  �هرامش 13 - 

تسا هدروآ  يا  هدژم  هگرحس  مبیغ  فتاه 

داب هدژم  ناریم ، ریم  ناصلخم  يا  داب  هدژم 

تفر هدازهش  ترضح  دوجو  زا  بت  دبا  ات 

داب هدژم  ناج ، ملاع  هاشداپ  يا  داب  هدژم 

تفگش تحص  لگ  دس  شبیغر  بش  نایم  رد 

داب هدژم  ناتسلگ ،  شتآ  دش  هللا  لیلخ  رب 

گیب شاتکب  هبترم ، رهپس  �هرامش 14 - 

ردق اضق و  بیان  وت  �هدارا  یهز 

داقنم کلف  عبات و  ارت  رما  هراتس 

دوجو تاهما  ابآ و  هصالخ  ییوت 

دازن هنامز  ردام  یفلخ  وت  ناس  هب 

ناهج درگ  هتشگ  هدوب  ات  هک  ریپ  رهپس 

دای درادن  وت  وچ  یناوج  دهع  چیه  هب 

ادگ رخ  �www.Ghaemiyeh.comهرامش 12 -  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 560 

http://www.ghaemiyeh.com


تفای ءاشنم  كرد ،  وچ  شناد ، هیام  لقع ، وچ 

داهن كاپ  حور ، وچ  دوجو و  زیزع  ناج ،  وچ 

موجن هک  يا  گیب ،  شاتکب  هبترم  رهپس 

داب وچ  شخر  نانع  رد  ارت  مکح  دنود 

وت ذفان  رما  تشگنا  متاخ  ناشن 

دالوف نهآ و  دنریذپ  موم  ناس  هب 

ار عمش  نیرز  رسفا  درادب 
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ظوفحم

داب فرصت  زا  وت  ظفح  ینابهاگن 

مسج کی  رد  عمج  مارآ  شبنج و  دنوش 

دادضا �هنایم  رد  یبلط  را  حلاصت 

مهن رهپس  رهگ  زا  دوش  هراتس  زا  رپ 

داوج عبط  طیحم  درآرب  جوم  وچ  ارت 

يادخ هکناز  دنام  هوقلاب  وت  دوج  لامک 

داجیا رگد  ملاع  دنکن  نامز  نامز 

رمع ورهر  ياپ  دیواج  هصرع  هب  دسر 

داز هیهت  دنک  رگ  شاوت  هاج  ياقب 

حون توعد  رفک و  لها  زا  دوب  يا  هنومن 

داهج زور  وت  هلمح  نید  نمشد  دصق  هب 

خرچ رس  رب  وت  یناطلس  تبون  دننز 

دادعتسا ردق  هب  رگ  دوش  هیاپ  دنلب 

تخب رتخا  هکناز  دنام  مغ  ردشش  هب  ودع 

دارم نیتبعک  وچ  ددرگ  وت  ياعدم  هب 

تتلدعم رود  هب  ملاظ  �هدید  بآ  ز 

دادیب رجنخ  گنز ، زا  دش  زبس  گرب  وچ 

تتیبرت يامن  وشن و  تسین ز  بیرغ 

دامج بیج  دنز ز  رب  رس  هیمان  سفن  هک 

دنایورب دوخ  بآ  لگ ز  وت  قلخ  یعس  هب 
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دادح هروک  فوج  رد  هتفات  دیدح 

ملق دنز ز  رس  رون  ملع  ششک  ره  هب 

داوس دننک  ارت  رینم  يار  فصو  وچ 

رگا نشور ،  داص  مشچ  دوش  هدید  ناسب 

داض �هطقن  هب  کمدرم  شاوت  ریمض  دهد 

تسا ردق  سیارع  زارط  هلجح  هک  اضق 

داماد وت  لثم  تس  هدیدن  هلجح  چیه  هب 

دعس علاط  ياضتقا  زا  هک  لاجم  نآ  زا 

داتفا قافتا  تدنویپ  تبسن  تخب  هب 

راب دس  یمد  رد  لابقا  هلجح  نورد 

دابکرابم ار  شیوخ  دنک  تخب  سورع 

رف نویامه  رواد  رثا  هتسجخ  ایا 

دادما ار  يامه  رف  وت  دسر ز  یم  هک 

دنامن هبارخ  وا  رد  يدغج  هناخ  ردق  هب 

داشگ لاب  هک  اجک  ره  تتمحرم  يامه 

موب هناخ  تشگ  هک  یشحو  لد  هبارخ 

دابآ دوش  وت  رف  زا  هک  تسه  دیما 

یشوخ لاثم  یشوخان  دوبن  ات  هشیمه 

داش رطاخ  تسین  داشان  لد  نوچ  مادم 

وت يداش  هب  شرطاخ  دوبن  شوخ  هک  یسک 

يداش یشوخ و  زا  شبیصن 
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دابم هنامز 

ناکاپ عضوم  �هرامش 15 - 

ضیف عبنم  دمحم  نیدلا  ثایغ 

درک مرتحم  شنوک  ود  رد  دزیا  هک 

رهد شخر  زک  تدایس  غاب  لگ 

درک مرا  غاب  رب  هدنخ  نارازه 

كاپ دهن  هررد  مدق  ات  نآ  یپ 

درک مدع  میلقا  هب  هر  وک  یسک 

شبک تخاس  یهاگ  لسغ  ناسنادب 

درک منز  رپ  رثوک  مشچ  تریغ  ز 

وا یلاع  قاط  شیپرد  کلف 

درک مخ  شیوخ  تشپ  مارکا  دس  هب 

داب شا  هچایرد  هجل  جوم  ز 

درک می  شوگ  ردنا  هقلح  نارازه 

تخر دهن  اجنآک  ور  هزیکاپ  نآ  شوخ 

درک مدع  رحب  رد  وچ  دیاب  انش 

عضوم هزیکاپ  نآ  خیرات  یپ 

درک مقر  ناکاپ  عضوم  هنامز 

تارب هجو  �هرامش 16 - 

دهدب دوخ  تارب  هجو  هجاوخ 

درک دیابن  وگتفگ  ارم  ات 
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دنک هلاوح  سک  هب  ار  مرز  ای 

درک دیابن  وا  وجه  ارم  ات 

هنسرگ رتسا  �هرامش 17 - 

عوج باب  زک  يرتسا  مراد  هار و  زا  مسر  یم 

دروخ یم  رطنق  هنرو  درادن  نادند  توق 

شمراذگب رگ  هک  يدح  ات  تسه  شهاک  صرح 

دروخ یم  رسارس  ار  هد  نیا  راوید  لگهک 

ساترس �هرامش 18 - 

تسوت رب  رد  هک  یتعلخ  ره  هک  يا 

دشاب نامسآ  شود  تنیز 

تس هدیشوپ  وت  هماج  زا  شمسج 

دشاب ناکم  زیح  رد  هک  ره 

نآ تفارش  زک  هصاخ  تعلخ 

دشاب ناهج  همهرب  مفرش 

رعاش دوش  یلب  رعاش ، هتشگ 

دشاب نارعاش  شودمه  هک  ره 

دناوخ یم  هدنب  هتفگ  وا  هچنآ 

دشاب نابز  یب  تخس  دوخ  هکناز 

شخب رهوگ  ناشفرد  يا  هتفگ : 

دشاب ناک  رحب و  کشر  تفک  هک 

دشوپ کلف  سلطا  ترد  رب 
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دشاب ناتسآ  كاخ  وا  هکنآ 

نآ تفارش  زک  هصاخ  تعلخ 

دشاب نایع  همه  رب  میوعد 

نم نوچ  هماج  هک  يدنسپ  یم 

دشاب نانچ  یکدرم  رب  رد 

دوب روشقاچ  هن  شفک و  هن  شک 

دشاب نایم  رد  دنبرمک  هن 

یساترس نیمه  ار  وا  دشاب 

دشاب نآ  رب  وم  هک  مه  يرس  هن 

لعشم هلیتف  نوچ  يا  هطوف 

دشاب ناهن  نآ  رد  لک  رس  نآ 

منک هچ  وا  هب  نم  تسیچ  تحلصم 

دشاب ناگیادخ  رما  هچ  ره 

هجاوخ خبطم  �هرامش 19 - 

زا هکنآ  ام  �هساک  مک  �هجاوخ 
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ماعط رهب 

دشن الاب  رب  دود  وا  خبطم  زا  هاگچیه 

وا تسد  زا  هایس  دزاس  ور  تساوخ  یم  یخبطم 

دشن ادیپ  ردقنآ  یهایس  خبطم  همه  رد 

يدرخب ناشن  �هرامش 20 - 

دب هچ  کین و  هچ  اهراک  رد  ربص 

دشاب يدرخب  تامالع  زا 

تسار دیان  راک  ربیدت  هب  نوچ 

دشاب يدزیا  ریدقت  هچ  ره 

فلع یب  رتسا  �هرامش 21 - 

وت کت  وهآ  بکرم  نوچ  هک  دنوادخ  يا 

دیاز بکرم  همه  وهآ  رگ  هرک  دروان 

فلع تشم  کی  ترسح  زا  مراد و  یبکرم 

دیاخ نادند  دنیب و  کلف  رازفلع  رب 

لصا رد  ار  وا  وت  بسا  اب  وچ  تسه  یتبسن 

دیاش دزاونب  ششیوخ  هدنام  سپ  رگ ز 

نادرگادوس �همیخ  رد  �هرامش 22 - 

تسین نارگادوس  همیخ  نورد 

راک رد  سرک  زج  یندروخ  سنج  ز 

زاب ناشمشچ  میاد  همیخ  ریت  هب 

رادومن نآ  جامک  نان  زا  تسه  هک 
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کیل ناشگید  میاد  راب  رب  دوب 

راب رتش  رب  دشاب  هک  يراب  نآ  رب 

ردق نودرگ  گیب  سابع  �هرامش 23 - 

دهع هصالخ  هدبز و  ناهج  ود  �هناگی 

ریظن هبش و  هدیدن  ترهپس  رهم و  هک  ییوت 

دناهج مکح  شخر  هک  اجره  وت  مزع  راوس 

ریدقت تبینج  وا  رثا  رب  دیود 

دزات نورب  رگا  يراوس  وت  رکشل  ز 

ریخست يا  هلمح  هب  ار  کلف  راصح  دنک 

رکشل ناهج  دس  هب  ربارب  دنا  هدمع  ود 

ریرس جات و  ساپ  ره  هب  زا  وت  غیت  نانس و 

ردق نودرگ  گیب  سابع  هبترم  دنلب 

رینم خرچ  وت  نسوت  دوب  باتفآ  وچ 

وت تباهم  درگنب  رگ  هیمان  سفن  هب 

ریرز گرب  گنر  هب  سپ  نیزا  دیآرب  مقب 

دنکف نامز  رب  سکع  رگوت  دهع  تابث 

رییغت کلف  شدرگ  دنکن  ار  هنامز 

دربن شرطاخ  یهایس ز  باتفآ  دس 

ریمض هب  شدیآ  رد  تیودع  تخب  هک  یسک 

رون همه  دوش  نیمز  يوگ  زکرم  طیحم و 

رینم يارز  يوترپ  یهد  رهم  هب  رگا 
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وت رونا  يار  سکعرگ  هنیآ  رد  دتف 

ریذپ گنر  بآ  رد  ددرگن  هجو  چیه  هب 

ناراب هتشر  هب  رد  دشک  هرطق  ياج  هب 

رحب يرای  تسد  هب 
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ریطم ربا  وت  فک 

موم دریذپ  ناشن  تظفح  متاخ  رگا ز 

ریعس رعق  نورب ز  دیآ  نتشیوخ  رهم  هب 

دنکف هیاس  هک  ره  هب  تناوج  تخب  صاوخ 

ریپ دزاسن  شهم  لاس و  شدرگ  هب  کلف 

تس هداتفا  ردان  دیواج  یتسه  سابل 

ریصق تستردق  دق  رب  هک  غیرد  یلو 

دومن هک  ره  تسین ،  بآ  شرگج  رد  هک  ودع 

ریبدت یب  تسیلفاغ  وا  هبوت  زا  هجوت 

شرمک ناشکهک  ریجنز  هب  هتسب  هک  کلف 

ریجنز رمک  ات  شیفاکشب  رس  غیت  هب 

هدرزآ روم  رازآ  زا  يدرگن  رگا 

ریت هب  روم  مشچ  ماگ  دس  رس  زا  يزودب 

درآ دیدپ  وت  ریبدت  ییوج  حالص 

ریش رکش و  داحتا  بآ  شتآ و  نایم 

یشحو ترد  �هدنب  اتلزنم  رهپس 

ریزگ وت  هگ  رد  نامیقم  شتسین ز  هک 

یلو رود  مشچ  هب  تمدخ  هب  دوب  هچ  رگا 

ریصقت تمزالم  رد  شلد  ناج و  تشادن 

ترد دای  هب  شبل  مشچ و  هک  تفرن  یمد 

ریز �هلان  درکن  راز و  �هیرگ  درکن 
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لصو �هناخ  شیع  هب  دمآ  هک  رکش  رازه 

ریسا رجه  يارس  نادنز  هب  دوب  هک  ینت 

هدنام اون  زو  دوب  سفق  غرم  هک  شلد 

ریفص دیشکرب  وت  لاصو  راسخاش  هب 

هانپ تشپ و  وت  زجب  درادن  هک  یفطلت 

ریبک ریغص و  زا  دراد  ارت  هک  یتیانع 

وت تلود  هانپ  ردنا  هدمآ  هک  ضرغ 

ریگم زاب  تافتلا  رظن  وا  لاح  ز 

تسا عضو  نیا  خرچ  میلقا  هن  هب  ات  هشیمه 

ریبد ریت  هاشداپ و  دوب  باتفآ  هک 

اضق هاگراب  هب  مد  ره  وت  تخب  مان  هب 

ریرحت رگد  بصنم  ردق  ریبد  دنک 

دزرین زین  تفم  هب  �هرامش 24 - 

يدومرف فطل  شود  مبلط  یم  هک  يرز 

زاین رازه  دس  هب  دناتسن  یسک  نم  ز 

يوگ دوخ  مه  هنرگ  دزرین و  زین  تفم  هب 

زاب وت  هب  مهد  نینچ  یتفم  رز  ارچ  نم  هک 

دنزادنا دنرب و  شتسد  هب  تسد  لزه  هب 

ود رب  تسد  نیا  زا  مدیسر  ناج  هب 
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زادنا تسد 

رجات �هسیک  نایمه و  قیال  تسیرز 

زارد ياهلاس  هب  ددرگن  جرخ  هک  ارچ 

مامت ان  هام  �هرامش 25 - 

دش علاط  هدنب  عبط  قفا  زا  هک  یهم 

زونه ماقم  دشن  شلامک  ياهتنم  هب 

دسر وت  رطاخ  دیشروخ  ربارب  رگا 

زونه مامتان  تسیهام  هک  مامت  دوش 

کشک ینعی  �هرامش 26 - 

ربا هدید  هک  نونک  ایوج  مان 

کشارپ ناقشاع  مشچ  نوچ  تسه 

هاش تیانع  زا  مراد  يا  هناخ 

کشر يو  رب  هلجح  گید  درب  هک 

نابنا رد  جنرب   ، مخ رد  درآ 

کشم ردنا  نغور  خیس و  رب  تشوگ 

وت تیالو  رد  هک  مناد  تسین 

کشک ینعی  تسا  تمیق  مک  تسه و 

لیعامسا هاش  نتسشن  تخت  رب  �هرامش 27 - 

لداع ورسخ  بسامهت  هاش 

لیدع هدیدن  شسک  ناهاش  هک ز 

قحلا داد  لدع  فاصنا و  داد 
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لیمج رکذ  تشاذگ  تمایق  ات 

یهاش تبون  داد  رسپ  هب 

لیحر لبط  دلخ  گنهآ  هب  دز 

 : خیرات دش  تشذگ و  وا  تبون 

لیعمسا هاش  داد  تبون 

يراک يوراد  �هرامش 28 - 

نم وچمه  رد  هتفر و  یبلج  نز 

مقر ناشیرپ  ياهنخس  هدرک 

مروخ یم  مرخ و  یم  مور و  یم 

مکش دنارب  هک  يراک  يوراد 

نهد رب  شا  هزیاج  یپ  سپ ز 

میریم میریم و  میریم و 

تارب هجو  �هرامش 29 - 

یسک هب  نم  تارب  فصآ  ترضح  هتشون 

مناغفا ریغ  تسین  وا  زا  لصاح  چیه  هک 

دشن شفک و  دیرد  متارب  هجو  ردق  هب 

مناتسب تارب  هجو  سولف ز  کی  هک 

منک یم  امش  وجه  �هرامش 30 - 

تفگ دیهاوخ  دنچ  ات  هجاوخ  ام  هب 

منک یم  ادا  ار  امش  ضرق  هک 

دینک یم  نینچ  رگ  رگد  يادا 
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منک یم  امش  وجه  هک  تصخر  هب 

نیچرپ يوربا  زا  ناغف  �هرامش 31 - 

تترضح یلاع  نابرد  بجاح و  زا  ارورس 

نامسآ رب  دور  مدایرف  دنچ  ات  نیمز  زا 

رذحلا بجاح ، نیچرپ  يوربا  زا  رذحلا 

نامالا نابرد ، نیکرپ  هنیس  زا  نامالا 

لک رس  �هرامش 32 - 

مزاس هک  یجنک  رد  شود  متسشن 

ناهنپ هطوف  ریز  هب  ار  لک  رس 

دوب رذگ  رد  یمیکح  تعاس  نآ  رد 

نادنخ تشگ  ناسناز  دید  نوچ  ارم 

تقو نآ  رد  مدوب  دوخ  لاح  ناشیرپ 

ناشیرپ رس  زا  مدش  وا  لعف  ز 

تسه ارم  ییوراد  هک  اتفگ  نم  هب 

نآ زک 
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نامرد تسار  لک  رس  وراد 

دیور هک  مشاپ  ترس  رب  ات  ایب 

نآ تیصاخ  زا  رس  يوم  ارت 

متفگ یهآ و  رگج  زا  مدیشک 

: ناگرزب فرح  يا  هدینشن  رگم 

دراین رب  لبنس  هروش  نیمز  »

« نادرگم عیاض  لمع  مخت و  وارد 

کیرات مزب  �هرامش 33 - 

وت تیانع  یقاس  افرش 

نک رطعم  ارم  غامد  وگ 

دنز هنیگبآ  رب  شتآ  هچنآ  ز 

نک رونم  ام  کیرات  مزب 

يراج هلگ  رفنضغ  �هرامش 34 - 

گنلپ وچمه  عبط  هب  يراجلک  رفنضغ 

نم ربارب  دنک  ار  دوخ  هک  تساوخ  دیسر و 

تخیرگ راو  گنلپ  معبط  شتآ  یلو ز 

نم رس  زا  تشگ  رود  يروناج  بیرغ 

داب كرابم  �هرامش 35 - 

ار هش  دنیوگ  یم  داب  كرابم 

وا تمدخ  رد  فص  هتسب  یناهج 

متسه هلمج  سکعب  نم  نکیلو 
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وا تعلخ  يوگ  دابکرابم 

فرشم دش  تعلخ  هک  ور  ناز  ارچ 

وا ترضح  لوبق  فیرشت  هب 

بارش وجه  �هرامش 36 - 

نم ناج  يداش  وت  يا ز  جنرم  نم  زا 

وت بارش  وجه  یپ  ما  هدوشگ  بل  رگ 

تسا هدرک  رایسب  تحابق  وا  هک  اریز 

وت باوخ  هماج  اب  نم و  �هماج  هب  بش  يد 

اباب �هدنام  �هرامش 37 - 

وت نآ  زا  اباب  هدنام ز  هچنآ  رتابیز 

وت نآ  زا  العا  نم و  زا  ردارب  يا  دب 

دوب هک  يا  هزوک  نآ  نم و  زا  یلاخ  سات  نیا 

وت نآ  زا  افصم  دهش  رپ ز  هنیراپ 

نم نک ز  خیم  لسگ  نامسیر  يوبای 

وت نآ  زا  الطم  زیت  هلک  زیمهم 

نم يزپ ز  نوباص  �هتسکش  بل  گید  نآ 

وت نآ  زا  اولح  هسیره و  �هچمچ  نآ 

نم نآ  زا  خاش ، دنز  هک  جک  خاش  چوغ  نیا 

وت نآ  زا  اشامت  چوغ و  گنج  ياغوغ 

نم نآزا  نز  دگل  شومچ  رتسا  نیا 

وت نآ  زا  اباب  بحاصم  �هبرگ  نآ 
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نم نآ  زا  ماب  بل  هب  ات  هناخ  نحص  زا 

وت نآ  زا  ایرث  هب  ات  هناخ  ماب  زا 

غیرد �هرامش 38 - 

تمصع ناویا  �هسمش  زا  غیرد 

هدومن ناهنپ  خر  دیواج  ات  هک 

هللا تمعن  نامدود  غارچ 

هام دوب و  رهم  شعمش  هک 
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هدود

وا تفع  میرح  زک  وک  ابص 

هدوس کشم  يو  رب  درگ  ياج  هب 

کشم نمرخ  نمرخ  ياج  ربات  هک 

هدوت هدوت  دنیبب  رتسکاخ  ز 

شرود هک  نک  رس  رب  كاخ  وگ  کلف 

هدوبر تلود  رسفا  كرات  ز 

ار شنمرخ  وگ  هد  داب  رب  نامز 

هدورد شلابقا  تشک  یتیگ  هک 

حور رهوج  زا  دوب  هنییآ  یکی 

هدودز ان  ادوس  گنر  زا  کیلو 

یناج مصخ  ادوس  وچ  وا  دصق  هب 

هدونغ تمکح  �هدید  شساپ  ز 

ادوس هدرب  یم  هر  هک  يرهز  ره  هب 

هدومزآ یم  نآ  هب  ار  شجازم 

تسین رگراک  شغیت  هک  هدید  یم  وچ 

هدوزف یم  شمامتها  لغش  نآ  هب 

راک رخآ  يرهز  هدرک  شراک  هب 

هدوبن نامرد  شنداد  ناج  زج  هک 

ادوس هار  دوخ  رب  تسب  یم  رگا 

هدوشگ دش  یم  یک  هنتف  نیا  رد 
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شیوخ نمشد  اب  سک  چیه  هدرکن 

هدوتسان راک  هجو  یب  نینچ 

خیرات رهب  هدرک  شوگ  اج  ره  هب 

: هدونش ار  عرصم  ود  نیا  هنامز 

هار دوخ  هب  ادوس  ببس  یب  هداد  هچ 

هدومن دوخ  ناج  دصق  اجیب  هچ 

یلق ناج  زا  غیرد  �هرامش 39 - 

نودرگ روج  زک  یلق  ناج  زا  غیرد 

هنایم زا  تفر  نوخ  رپ ز  يرانک 

دز نانچ  شروج  �هنشد  هنامز 

هناخ درک  لد  رد  هنشد  كون  هک 

 : تفگ درخ  شخیرات  وچ  مدرک  بلط 

هنامز روج  �هنشد  دیهش 

يراد افو  �هرامش 40 - 

دید هناخ و  هب  یبش  ایحم  تفر 

يرازاب ثایغ  اب  دوخ  نز 

تسا راوطا  هچ  نیا  هبحق  يا  تفگ 

يرآ یم  هناخ  هب  ار  نارگید 

تفگ رهوش  باوج  رد  ینخس 

 : يرادافو دش  مهف  نآ  زا  هک 

درک یناوت  یمن  ناک  منکچ 
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يراد مکش  لد و  نم  دس  هک  وت 

دیآ راک  هب  نایم  رغال  بسا  »

 « يراورپ واگ  هن  نادیم  زور 

داینب تخب  يانب  �هرامش 41 - 

داینب تخب  يانب  نیا  ساسا 

ینادواج شضیف  داب  برای  هک 

كرابم دوبن  نوچ  دابکرابم و 

یناب تسام  هاش  هک  ار  ییانب 

هجاوخ وجه  �هرامش 42 - 

سرتب درب ، یم  ورف  هشیر  وجه  هجاوخ  يا 

یهب �هویم  دهدن  یم  هک  نیا  تس  یخاش 

نک مکح  ریگ و  دوخ  بناج  شاب و  وت  مکاح 

مدرک
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یهتوک وت  اب  نم  هلماعم  نیا  رد 

ینک عمط  نم  زا  یشاب و  وت  رگا  رعاش 

یهد یم  يداد و  وت  هک  مهد  اه  هدعو  نیا 

نم وجه  ریرحت  یپ  زا  هک  وگب  دوخ  مه 

؟  یهن یم  تسد  زا  ملق  ذغاک و  هظحل  کی 

ملع خیرات  �هرامش 43 - 

تسا هللا  لیلخ  هاش  ملع  ملاع  بیز 

یهام ات  هم  هدیناسر ز  ردق  رس  هک 

دنلب دیدرگ  وچ  هک  قحلا  هتخاس  یملع 

یهاتوک دنک  لیذ  زا  شا  هشیدنا  تسد 

خرچ هقش  وا  رد  هک  يدنلب  هیاپ  ملع 

یهاگرخ کلف  ریز  هب  تسار  دوش  نوچ 

يرگ هولج  دنک  وچ  شناشف  رون  �هجهم 

یهاک شغورف  کشر  دنک  دیشروخ  گنر 

لیذ هب  هتشگ  مقر  هک  عرصم  ود  دنهاوگ  رد 

 : یهاگآ ملع  خیرات  هداد ز  یکی  ره 

ناراد ناج  هیعاد  نابلط  تزع  ياج 

یهاللا لیلخ  زع  ملع  ياپ  داب 

تایونثم

زاغآرس

يا هلگ  وت و  زا  مراد  يا  هلگ 
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يا هلصوح  چیه  هب  دجنگن  هک 

نآ زا  مغامد  رد  دود  يا  هلگ 

نآ زا  مغارچ  رب  داب  يا  هلگ 

شیاتس يرازگ و  هلگ  رد 

هاش زا  ریغ  هدابعلاراد  لها 

هاگن دنزگ  زا  دراد  ادخ  شک 

نالد هتسخ  تایح  يایمیک 

نالعفنم نیبج  يادز  يوخ 

همه شوپ  ياطخ  شملح  مشچ 

همه شوگ  نورب ز  شعنم  گناب 

دنمشناد هب  ات  هلب  زا  مراد 

دنچ یلاؤس  بدا  قیرط  هب 

تسامش نیا ز  ملاؤس  کی  الوا 

تساجک عارتخا  دییوگب  هک 

دزاس يرسفا  يدنمرنه  هک 

دزاس يرگید  هک  یحرط  هب  هن 

كرت هباصع و  شرز  زا  يرسفا 

كرد �هدید  لقع و  مشچ  وز  هریخ 

رد رهوگ و  شا ز  هیاریپ  هدرک 

رپ نادنمشوه  شوگ  شرد  زا 

میلس عبط  عارتخا  نآ  حرط 
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میدق ياه  جات  مادنا  هب  هن 

هاش سلجم  نورب ز  ار  نآ  درب 

هار دبایب  یک  هک  هداتسیا 

راب دبای  رای و  تخب  دوش  نوچ 

راک تعنص  ضرع  هب  دتفا  شراک 

دبای رنه  نآ  ضرع  تصرف 

دبای رتشیب  هار  یکدنا 

الاب فص  زا  هگ  ان  دروآ 

الاک نآ  تسکش  رهب  شیپ 

يراکمه مسر  هب  يزود  جات 

يرازاب ياه  جات  زا  یجات 

هن
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یجات نهک  يون ،  جات  هک 

یجالح یکی ز  ره  نآ  كرت 

لمخم يا  هراپ  لاش و  يا  هراپ 

لمهم شلمخم  بوخ و  نآ  لاش 

هتسویپ ریرح  اب  ایروب 

هتسب يا  هراپ  فیل  زا  مه  رب 

یمد يوم  هب  وا  رب  مکحم  هدرک 

یمدراپ هب  يا  هرهمرخ  تخس 

ییتبکن هدرب  هک  ار  يا  هرهم 

ییتنحم طاسب  هت  زا  کی  ره 

شوس ره  تبسانم  یب  هتخود 

شورف جات  داتسوا  منم  هک 

مجات یعصرم  جات  تسه 

مجاتحم هک  هش  هب  مشورف  یم 

هاش دنیبب  ار  جات  نیا  لوا 

هاوخ رطاخ  تخس  تس  یجات  هکناز 

رسفا نیا  دنه  ناهاشداپ 

رز ربارب  دس  دندیرخ  یم 

دوب نازرا  تفم و  هک  مدادن  نم 

دوب نآ  ربارب  دس  شتمیق 

دنام ورف  شتعنص  زا  درخ 
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دناد وا  تخود ،  سنج  نیا  هک  ره 

درآ ياج  هب  نآ  فیرعت  هک  نوچ 

درآ ياپ  ریز  عمج  زا  رظن 

ياریپ رز  جات  درم  يا  دیوگ 

ياپ هت  رد  هداتف  یشفک  وچ  هک 

شیوخ تفرح  راک و  میدومن  ام 

شیوخ تعنص  رایب  ایب و  وت 

يامنب دوخ  راک  تست ،  تبون 

يامنب دوخ  راگن  رهوگ  جات 

دنناسانش رنه  ناگرزب  نیاک 

دنناسانش رز  دننادقان و 

دنرنه قیاقد  نافقاو 

دنرگد یکی  زا  رتهب  یکی  ره 

عمج رطاخ  يوگ  تفگ و  نیا  رد  وا 

عمش وچ  تسوا  دود و  وچ  اهرگد  هک 

رینم باتفآ  هک  یعمش  هچ  هو 

ریقح هرذ  وچمه  هلمج  وا  شیپ 

یجنس نخس  ره  جنر  فقاو 

یجنگ ره  مسلط  ناد  هدقع 

شیپ ردنا  یناد  بادآ  رس ز 

شیوخ �هنهک  جات  فیرعت  هب  وا 
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شوه شنیا  دیفس و  هدرک  شیر 

شورف جات  هنهک  هاش و  اجک  هک 

راع دیامن  رز  جات  زا  هک  نآ 

راک هچ  شیا  هنهک  جات  نانچ  اب 

باوج تسیچ  تفر  هک  ملاؤس  نیز 

باحصا ای ز  تسخن  ملانب  وز 

دیدوب وا  عنم  هب  رداق  همه 

دیدومرفن ارچ  شعنم  چیه 

مناریح دوب  هچ  نیز  اعدم 

مناد یمن  نم  دییوگب ،  دوخ 

امش در ز  لوبق و  ار  نخس  يا 

امش دب ز  امش و  زا  شیبوخ 

ناتقافتا زا  مزیه 
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لدنس

لمخم ناتتافتلا  ایروب ز 

دنزاونب فطل  هب  رگار  دنز 

دنزاس شفحصم  يامرف  مکح 

دومن ضحم  تسایمیس  نیا  نکیل 

دوب درادن  دوب  شدومن  رگ 

دیان امش  زا  تیهام  بلق 

دیان اپ  ز  رس ،  دیآ ز  هچنآ 

دوبن ناد  هتکن  راتسد  شیر و 

دوبن ناج  بیج  هب  زج  کحم  نیا 

تسین سک  ره  تسد  هب  ناج  کحم 

تسین سلطا  يابق  بیج  دقن 

تسا رد  نورب  رد  هک  رهاظ  سفن 

تسا ربخ  شینورد  لاح  یک ز 

دراد ربخ  یک  هاچ  رد  روم 

دراد رذگ  اجک  هراتس  هک 

ترگم دهد  رب  غرمیس  رپ 

تریس یپ  فاق  جوا  دوش  هک 

دراد رپ  هک  نیدب  دزان  هشپ 

دراد رگد  يرپ  اقنع  کیل 

یسگم اب  وت  یسر  اقنع  هب  یک 
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یسرب ات  يوجب  اقنع  رپ 

دنک لاب  ذخا  زاب  زک  هوعص 

دنک لامیاپ  زین  دوخ  رپ 

ياشگ لاب  روز  رف و  نوچ  تسین 

يامه لاب  هشپ  دنب  دوخ  هب  وگ 

لاب نیا  ما  هتسبنرب  دوخ  هب  نم 

لاماپ موش  متفوا  جوا  هک ز 

مدروآرب نم  هک  ار  يرپ  نیا 

مدروآ رگید  ياج  زا  دوخ  اب 

تسا رپ  دنلب  مترطف  ریاط 

تسا رگد  نم  هاگزاورپ  ياج 

یبای رذگ  نم  جوا  رب  وت  رگ 

یبای رنه  ارم  بیع  همه 

يارس فقس  ریز  هب  یناد  هچ  وت 

يامه ریس  تساجک  ات  نورب  هک 

سب ینیب و  هناخ  فقس  نیمه  وت 

سگمو اوه  رد  هشپ  درپ  شک 

تسه ییاج  فقس  يوسنآ  ین  ین 

تسه ییاوه  ار  فاق  �هلق 

فاصنا دوب  را  مزاورپ  جوا 

فاق �هلق  ماقم  میاق  تسه 
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سب دیور و  فاق  نیحایر ز  نیا 

سخ �هرامش  رد  وت  يراین  شک 

یناوضر غاب  لخن  نآ  یبوط 

یناوخ سخ  وت  شرگ  سخ  دوشن 

ددرگ اهتنم  شرع  شک  هردس 

ددرگ ایگ  یسک  صقن  هب  یک 

ینز هردس  تخرد  رب  ریت  وت 

ینکف دوخ  خیب  هک  مسرت  کیل 

یخاش رس  رب  خیب و  يرب  یم 

یخاتسگ شیوخ  دصق  رب  تخس 

دنک گنج  غیت  هب  واک  یندرگ 

دنک گنت  همقل  هار  ولگ  رب 

يوس
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زیرگ دود  وچ  دنک  الاب 

زیت شتآ  نانز  یلیس  تسد 

راوخنوخ هر  نیاک  هار  نیا  ورم 

رام رس  اب  تس  یهت  ياپ  برح 

نیکسم وت  زیت و  غیت  ار  هلعش 

نیموم نشوج  نیفرب و  درم 

میب يرگنب و ز  هلعش  تمسرت 

میلس درم  وت  ینک  دوخ  رب  لوب 

یناحور هاگبرح  نیا  لوه 

یناد یک  برح  هب  ییاین  ات 

دیواج ات  گیب  شاتکب  لظ 

دیشروخ رس  رب  رتچ  نوچ  داب 

داب شهاگ  هصرع  ضرع  ناکمال 

داب شهاپس  فص  مجنا  خرچ و 

شرز صرق  باتفآ  رمک  رب 

شرپس رب  هام  میس  �هبق 

وا تکوش  يانث  رد  تنطلس 

وا تلادع  تمدخ  قشاع 

دیآ راوتسا  شنیک  رد  هکنآ 

دیآ راد  ياپ  هب  رس  یب  نت 

وربا هشوگ  هب  دز  هرگ  نوچ 
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ولهپ راد  زیرگ  نادرگ  لد 

لاتق یتیاغ  هب  شمشچ  رهز 

لایخ هب  دنک  رذگ  رگ  دشک  هک 

دوش دیدپ  شبل  زا  نوچ  هدنخ 

دوش دیع  حابص  متام  ماش 

دهاوخ لدج  وا  هک  یطاسب  رد 

دهاوخ لمع  تصخر  لجا  نوچ 

دنابنجب يرس  ات  شا  هزین 

دنام ناور  یب  مسج  ناهج  کی 

گندخ هب  دهد  ناج  هک  ار  نامک  نآ 

گنج هصرع  هب  ینشاچ  دنک  نوچ 

دیآ نامک  هز  رگا  دص  ناز 

دیآ ناج  رازه  دس  رب  ریت 

ناویا نیا  رب  دنکفا  دنمک  رگ 

ناویک ندرگ  هب  دتفا  شمخ 

هدیدرگن شکمین  وا  غیت 

هدیتلغ شود  فص ز  دس  رس 

گرم هک  زونه  نامک  ردنا  شریت 

گرب تراغ  هدومن  ار  يرکشل 

دراد نآ  رب  رگ  شاهیکباچ 

درآ نار  ریز  داب  �هرک 
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ماگل هتسسگ  نانچنآ  يا  هرک 

ماگ ود  هب  شدزات  ریجخن  هب  نوچ 

ریت هب  تخس و  نامک  درآ  هر  رد 

ریجخن بناج  ود  دزاس  مخز 

یتسدکبس نیدب  يراوسهش 

یتسه هصرع  هب  دیاین  سک 

داب تلود  باکر  ردنا  شیاپ 

داب تدم  نانع  رد  شدبا 

مدیواج دامتعا  وت  هب  يا 

مدیما وت  زا  هوک  رب  تشپ 

تست تیانع  زا  مدیما  گرب 

تست تیامح  زا  مناج  شزان 

يا هلگ  وت و  زا  مراد  يا  هلگ 

يا هلصوح  چیه  هب  دجنگن  هک 

نآ زا  مغامد  رد  دود  يا  هلگ 

يا هلگ 
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نآ زا  مغارچ  رب  داب 

ماع سلجم  هب  يد  هک  نیا  ما  هلگ 

مامت رهش  قلخ  دوب  وا  رد  هک 

دندوب نم  تسکش  رد  يا  هرمز 

دندومرف دهج  دندومن و  دج 

لامک لها  شیپ  هک  ار  یصقان 

لاعن فص  هب  زج  دنهدن  ياج 

شمایا لها  رهش ز  نیارد  زج 

شمان سکچیه  تس  هدینشن 

دننادرگب همه  اهقرو  رگ 

دنناوخ وا  زا  تیب  ود  رگ  مرفاک 

هتشک ار  شیوخ  رکف  زا  يرمع 

هتشپ کی  رعش  مه ز  رب  هتسب 

راعشا زا  هتسب  هک  ار  يا  هتشپ 

راطع زج  دوشگ  دهاوخن  سک 

دتفا بآ  رد  رگ  هک  یکشخ  رعش 

دتفا بارس  رد  بآ  زا  یهام 

نیسحت هللا و  كراب  لدب 

نیرفن وا  رب  ار  ظفل  ینعم و 

دنداد يرترب  مکح  شنم  رب 

دنداتسرف شنم  تسکش  هب 
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تسج اج  زا  وچ  شیتسناوت  یم 

تسد هراشا  کی  هب  یناشن  شک 

يدید رگا  مشچ  رهز  کی  وت  زا 

يدید رگد  شسک  رگ  ادخ  هب 

شسب وت  زا  وربا  نیچ  کی  دوب 

شسفن ولگ  رد  هتسب  دوش  هک 

ییوگ اعد  شدوبن  نوچ  هلگ 

ییوربا نیچ  هب  دزرین  هک 

هاش تلود  هاشداپ و  نادواج 

هاک تمحز  يازف  تمحر  هاش 

دوج ششخب و  تختیاپ  شدنسم 

دوجو کلم  هاشداپ  شتمه 

شسفن کی  جرخ  کلم  دس  لخد 

شسگم هلز  غرمیس  هتسب 

شود هب  شود  هداتسیا  شرد  رب 

شوپ لمخم  يادگ  دس  فرط  ره 

يراب رز  لغش  ار ز  وا  تسد 

يراکیب هدیدن  سک  هگچیه 

تسد دراد  هداشگ  ناسحا  هب  ات 

تسشنن شفک  اب  تشگنا  زگره 

هتسویپ تسوا  ناسحا  هکسب 
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هتسب نخس  رب  قارغا  هار 

زاون تسود  زادگ  نمشد  هاش 

زاس هب  زوس و  هب  وا  زا  راک  ار  ود  ره 

درک نم  اب  هک  نیا  تس  يزوس  تسود 

درک نمشد  دارم  رب  نم  راک 

دشاب نوچ  دوبن  منیا  مشچ 

دشاب نوزف  یعدم  نم  هک ز 

ین ین  یعدم  هک  متفگ  هچ  هو 

يوعد تردق  هچ  ار  وا  نم  اب 

سانشن رب  نادن  ره  وا  تسیک 

سامآ یهبرف ز  هدرکان  قرف 

يوم ناد  هتکن  میک  نم 
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فاکش

فارص ار  رهد  بلق  هرس و 

مگنس نم  تسا  هشیش  رگا  وا 

مگنز نم  تس  هنیآ  رگا  وا 

مدش هابت  وا  هب  مدیسر  ات 

مدش هایس  وا  رب  هتشذگ  ات 

یشاب شوخ  نیشن  شوخ  وا  تسیک 

یشآ ره  هب  سگم  نوچ  دتف  هک 

رپ نودرگ  يامه  نم  متسیک 

رپ نود  ره  ياوه  رد  دزن  هک 

مزاب نم  تس  يوهیت  رگا  وا 

مزاجعا نم  دش  رحس  رگا  وا 

زاب لگنچ  نوبز  وهیت  تسه 

زاجعا دومن  ور  وچ  دش  مگ  رحس 

زان همشرک و  رپ  ریپ  وا  تسیک 

زاین ضرع  مشچ  شناناوج  زا 

ریپ یناوج  رد  هتشگ  میک  نم 

ریذپ زان  زاین  رد  همه  زا 

تسوگ دمآ  شوخ  عماط  رگا  وا 

تسوج لفاغت  عناق  نم  عبط 

تسیورد یپ  نامز  ره  رگاوا 
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تسییوج هب  ناهج  نمرخ  نم  شیپ 

درگ درجم  معناق  رعاش 

درف سک  همه  زا  زیچ و  همه  زا 

تسین يزیشپ  نم  شیپ  ناهج  ود 

تسین يزیچ  مشچ  هب  مزیچ  چیه 

مراد ناهج  تبحص  زا  راع 

مراد ناتسآ  كاخ  نیا  زا  رخف 

تسابق هن  غلیق و  هن  نم  ضرغ 

تسالب رهد  نارعاش  �هنعط 

رس مرآ  رب  شنزرس  نیا  زا  نوچ 

رتهب دوب  نم  یب ز  وا  وچ  هک 

مدروخ بجع  ییفطل  یب  رهز 

مدرم نم  هک  نادواج  نامب  وت 

مفاق ات  فاق  روهشم  هک  نم 

مفال دسر  یم  فال و  منز  یم 

ياتخ دنه و  هب  ات  مور  رد  زا 

ياج همه  نم  دوب ز  يراگدای 

ممان يا  هدیرج  ره  رب  تسه 

ممایا رد  نخس  یمان  هتشگ 

دننهک را  ون ،  رگا  ناناد  هتکن 

دننم زرط  ناوریپ  یگمه 

ملع خیرات  �www.Ghaemiyeh.comهرامش 43 -  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 598 

http://www.ghaemiyeh.com


منم قارع  رد  ناسارخ و  رد 

منخس رد  لیدع  دشابن  هک 

تسه ینابز  یسراف  اجک  ره 

تسه یناتساد  دنچ  شنم  زا 

تشذگن نابز  رب  عبط  زا  مچیه 

تشذگن ناهج  رد  هام  کی  هب  هک 

ییاج زا  دماین  رفاسم  کی 

ییانمت نم  شدوبن ز  هک 

نم هدیصق  ای  تسج  لزغ  ای 

نم هدیرج  رب  تسا  تبث  وت  زک 

مروهشم وت  یحادم  هدرک 

مرورغم شیوخ  هب  ناز  همهنیا 

هک مناز  هرغ 
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ماوت ناوخ  حدم 

ماوت نامز  رد  هک  نیا  مترهش 

يوعد زا  اجک و  زا  نم  هنرو 

ینعم یب  هلمج  دنچ  یتروص 

رتهب يردیح  تسه  زک و  نآ 

رتهب يرعاش  مان  دربن 

نید تلود و  ثایغ  تکوش  هب  يا 

نینس روهش و  رویز  وت  لدع 

تست �هدود  نیمز ز  زا  ملظ  گنز 

تست �هدوشگ  شهد  داد و  رد 

دنویپ يوق  تلود  نیا  رد  سک 

دنب رد  زج  دیدن  ینوخ  ود  زو 

بابح گنت  يارس  نادنز  هب  ناز 

بآ رس  رب  داب  سوبحم  هتشگ 

رازلگ رد  هناور  بش  دور  هک 

راتسد ار  هفوکش  خاش  هدرب 

ولج هتسسگ  دور  ترهق  هکسب 

وربش رگ  رب و  هسیک  دوب  رگ 

دنک هناش  عادو  کی  نآ  تسد 

دنک هنارک  نار  کی ز  نیا  ياپ 

شود رب و  وت  بوچ  ار ز  نایرمج 
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شورف لین  هاگتسد  بیان 

يادخ رهق  راد  زار  تبضغ 

ياس هیصان  كاخ  هب  ششیپ  گرم 

وت زا  يوق  یهد  نامرف  تسد 

وت زا  يون  ار  فاصنا  مسر 

دومن هراشا  نآ  رب  تمکح  هچ  ره 

دودسم نآ  زا  تشگ  لیدبت  هار 

تشیب زا  يداش  هن  مک ،  زا  مغ  هن 

تشیپ یکی  یتسین  یتسه و 

تنامهم ریغ  نامهم و  رهب 

تناوخ یمیاد  هدرتسگ  تسه 

هدروآ وت  خبطم  مداخ 

هدرم هد  ماعط  سک  کی  رهب 

زان تمعن  طرف  تناوخ ز  هدرک 

زآ هدید  زاین و  مشچ  ریس 

هرس بلق و  لاح  دقن  کحم 

هرشب �هفیحص  ناوخ  لاح 

نایارآ هتکن  ياریپ  هرمز 

نایار نیبرود  نیب  اهتنم 

لود نید و  هانپ  لداع  ریم 

للم کلم و  نابساپ  وت  لدع 
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هدوبان لیدع  تلدع  هب  يا 

هدوسآ تداد  لدع و  زا  يرهش 

درک تمیزه  وت  فاصنا  زا  ملظ 

درگ شدیدن  سک  هک  یقیرط  هب 

میور رب  هتسشن  یملظ  درگ 

میوش ورف  نوچ  هک  منادن  هک 

هتسب نوخ  يور  مغ ز  نیا  درگ 

هتسش دشن  دش و  ایرد  هدید 

دولآدرگ يور  هک  يدرگ  هچ  هو 

دوسرف ما  هصغ  درگ  نیا  ریز 

یهودنا درگ  يدرد و  درگ 

نآ زا  يا  هرذ  ره  راب 
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یهوک

مهودنا هوک  تسامرف  هلان 

مهوک رگم  مدوبن  نوچ  هلان 

تسیکی گنس  لعل و  هک  ملانن  نوچ 

تسیکی گنرش  اب  خرن  ار  دهش 

هآ متفگ  هچ  یکی  يدوب  شاک 

هایس كاخ  ردق  تسین  ار  کشم 

رتسکاخ هدرک  هدید  رد  ياج 

رظن هب  درواین  سک  ار  همرس 

جات رباپ  دنهن و  رس  رب  شفک 

جاجز تسد  ریز  دنزاس  لعل 

غاب زا  بیلدنع  دننام  رب 

غاز هب  دنهد  وا  گنابلگ  ياج 

دنناد اپ  مک ز  سووات  رس 

دنناد امه  زا  رتهب  ار  موب 

دنهد ياج  كاخ  هب  وهآ  فان 

دنهن ياج  هب  شا  هبرگ  �هلضف 

عمش وترپ  هب  اج  دنزاس  گنت 

عمج هب  دنروآ  بات  بش  مرک 

دننادرگ کشخ  راخز  رحب 

دنناشنب ياج  هب  شبالجنم 
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تابثا ار  روبز  خسن  هدرک 

تاوصالارکنا جیورت  رهب 

گنلپ ياپ  تسد و  هتسبرب  تخس 

گنج هب  شوم  هدناود  شریش  وچمه 

هاچ هب  هداتف  نوچ  تسا  ربژه  رگ 

هابور نیمک  وا  رب  دبای  تسد 

ریجنز رد  تساپ  تسد و  شک  درم 

ریپ ثنخم  وا  رب  دیآ  بلاغ 

هداتفا رد  وک  هب  واک  رن  لیف 

هدام يا  هشپ  دیآ ز  زجاع 

تس یناتسین  ما  هشیب  مریش و 

تس یناتسد  رازه  ین  ره  هب  هک 

يراز رکشین  هک  ناتسین  هچ 

يراب رکش  یتوت  شین  ره 

تس یبجعلب  هچ  یکی  یتوت  ین و 

تس یبرع  نخس  نیا  تسین  یمجع 

دناد ناد  هتکن  هتکن  نیا  رس 

دناد نایب  بحاص  تغل  نیا 

ینامیلس قطنم  نیا  مهف 

یناد یم  وت  دناد و  یم  هاش 

ار نامیلس  ترضح  دسر  یم 
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ار ناغرم  نابز  ندرک  مهف 

تسه مظعا  مسا  هک  نامیلس  نآ 

تسب اپ  وا  نیگن  شقن  شیپ 

مجنس رهگ  نینچنیا  وزک  نآ 

مجنگ رب  مسلط  نیا  تسب  هک  نآ 

تسوا زا  هدوشگ  نینچ  مقطن  رد 

تسوا زا  هدودز  ما  هنییآ  گنز 

تفایرد یتصرف  وچ  معبط  هک  نآ 

تفاتش هبسا  ود  شییوگ  انث  هب 

مملع شیناوخ  حدم  رد  هک  نآ 

مملق وا  حدم  هب  دزرو  قشع 

مرد دنب  هب  شرد  رب  مریش و 

مرس هتشگ  هناتسآ  نآ  فقو 

ياز تبیه  مالک  نیا  مشرغ 

ربژه دهج  شلوه  هک ز 
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ياج زا 

زونه هدیمرآ  تسه  رخ  هروگ 

زونه هدیدن  شندیرغ  ریش و 

هراپ دوش  رگ  دنب  ار  ریش 

هراچیب روگ  میب  زا  دریم 

تس یلوا  نزوگ  نآ  لاح  رب  هیرگ 

تس يوعد  شا  هزرش  ناریش  هب  هک 

دنناریش دنتسیک ،  نارعاش 

دنناریس مشچ  هتفخ ،  هنسرگ 

يدیص یب  دیص و  رکف  زا  غراف 

يدیق یب  دیق و  گنن  زا  نمیا 

شیوخ هتسسگ ز  همه  ار  اهدیق 

شیوخ هتسش ز  شیوخ  یتسه  حول 

هن يراع  لاش  ار ز  ناشنت 

هن يراختفا  رز  سابل  و ز 

دنشوپ یم  هراپ  لاش  دوب  رگ 

دنشون یم  هراپ  کشخ  دوب  رگ 

راوهر رتسا  بسا و  دننک  هچ 

راتفر توق  داب  ار  ياپ 

يدوب اپ  هب  رپس  هر  را  یسیع 

يدوب اجک  شرخ  هاک  مغ 
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ياپ هک  دابم  یگدنام  ار  ياپ 

يامیپ هر  تسه  هاک  وج و  یب 

هار دیوپ  هدایپ  واک  يور  هر 

هاک وج و  یپ  فرط  ره  دودن 

بابسا هناخ و  بسا و  رتسا و 

بالیس هر  رد  دنراخ  سخ و 

بیشن هب  دش  زارف  زا  نوچ  لیس 

بیهن مین  هب  ناشیاج  زا  دنک 

تسوکن تس  هدمآ  تاذ  اب  هچنآ 

تسوج بل  �هزبس  �هلمج  نآ  زا  ریغ 

مرخ دوب  وج  فرط  �هزبس 

من دراد  بآ  زا  يوج  ات  کیل 

ياپ دریگ  زاب  هزبس  زا  من  نوچ 

يارس عاتم  دوش  ار  ینخلگ 

يدوب را  یتاذ  هزبس  يزبس 

يدود هیس  هلعش  يدشن 

زیت شتآ  يدربن  شیور  بآ 

زیرگ دومن  یمن  شزبس  تخب 

تسین یهاگ  تسه و  هاگ  نآ  هچ  ره 

تسین یهار  هدایز  شلقع  شیپ 

دنزان یتعامج  ضراوع  هب 
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دنزان تمعن و  ناریسا  هک 

تس یلاع  شتمه  وت  نوچمه  هک  ره 

تس یلاخ  رپ و  �هسیک  زا  غراف 

رورغ يارس  نیا  شیب  یمک و 

رود زا  کیل  دنرگنب  نالقاع 

تس ینوریب  ياهشقن  نیا  هچ  ره 

تس ینوزفا  رد  هگ  هاگ و  یمک  رد 

دنراد رظن  نآ  رب  ناعبط  لفط 

دنراد رگد  هدید  ناغلاب 

دنیب نورد  تلاح  رس  مشچ 

دنیب نورب  تعلخ  رس  مشچ 

راتسد دنیب و  هبج  رس  مشچ 

رادرک دنیب و  لوق  رس  مشچ 

لد نورد  رس  هدید 
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درگن

درگن لگ  نورب  رس  هدید 

تسه نیب  لگ  بآ و  مشچ و  نآ  زا  سب 

تسه نیب  لد  شقن  مشچ  نیا  زا  مک 

نیب رهاظ  ياه  هدید  نیا  زا  داد 

نیب رعاش  عضو  راتسد و  شیر و 

دننیب هب  هک  ره  راتسد  شیر و 

دننیزگب شنارعاش  همه  زا 

شدنناوخ شیوخ  رصع  ردان 

شدنناشن نتشیوخ  يولهپ 

شناهد نوک  دهج ز  رگ  رخ  زوگ 

شنایب راثن  دوش  اهنیرفآ 

دنیآ تسد  هب  ملق  نز  ملق  دس 

دنیارایب نادب  اهقرو  هک 

ندرک مقر  ار  وشح  نآ  کیل 

ندرک ملق  رب  ملظ  زج  تسین 

دشاب ملق  رب  ملظ  نیمه  هن 

دشاب متس  قرو  دادم و  رب 

لمع ملع و  ناهج  ردنا  ملظ 

لحم ریغ  هب  دوب  ءیش  ره  عضو 

دوبن اج  هب  نآ  هک  یئیش  عضو 
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دوبن اور  نآ  تسا و  لدعدض 

لد اناد  یلداع و  مکاح 

لطاب قح و  ینعم  قراف 

لاعن فص  هب  نم  هک  دشاب  لدع 

دقع ل رازه  اب  منک  اج 

رخ �هرهم  رپ ز  هسیک  نم  مصخ 

رنه طاسب  دهن  فص  رس  رب 

ینخس نانچ  اب  هک  دوبن  ملظ 

ینمجنا ره  لزهم  دوب  هک 

دنک زارد  در  تسد  نمدض 

دنک زارف  ارم  قطن  رد 

ردق یتسپ  لامک  دوجو  اب 

ردص ات  نخس  فص  رد  دورب 

رهگ ياج  هب  دهن  رخ  هرهم 

رخ هرهم  هب  دهد  رهوگ  ياج 

حیبق لعف  ود  نیاک  هدیشوپ  تسین 

حیرص ملظ  ملظ ،  هچ  ملظ و  دوب 

ترظن ردو  تفر  ملظ  نیا  نمرب 

ترگداد عبط  دومنن  عنم 

يدوب نم  هب  را  تفطل  رظن 

يدوب نمجنا  نوریب  ریغ 
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تفاطلا نم  یماح  يدب  رگ 

تفاصنا يدومن  لفاغت  یک 

تفر متسب و  هتفر  رازآ  بل ز 

تفر متسکش و  رتشین  نیا  لد  رب 

هدنیاپ داب  وت  لدع  رود 

هدنیآ رد  وا  ریخ  دنک  هک 

گیب مساق  گیب و  شاتکب  ناطلس و  یلو  شیاتس  رد 

وت تلود  باکر  رد  رفظ  يا 

وت ترصن  حتف و  ناوخ  تینهت 

ناما نما و  کلم  يارآ  دنسم 

ناطلس یلو  نامز  نامرهق 

رهموت حتف  هب  دنز  تراشب  ات 

مرچ سوک  رب  هتشگ 
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رهپس واگ 

نوصم تسا  تفآ  ره  زک  تتیار 

نوگن بآ  ردنا  شسکع  دتفن 

دنابنجب نانع  نوچ  وت  مزع 

دنادرگب ناگرایس  هار 

دیآ فاصم  رد  هک  اجنآ  ترهق 

دیآ فالغ  زا  ریشمش  راک 

روز وت  هاپس  دروآ  اجک  ره 

روم هناخ  هب  دوش  ناهنپ  لیپ 

شیپ هدمآ  تگنج  هب  ناک  یفص  رب 

شیوخ شکرت  هدومن  یلاخ  گرم 

لدج هدرک  وت  اب  هک  یهاپس  رب 

لجا غیت  راد  هنادند  هتشگ 

دزات نامسآ  رب  رگ  ترکشل 

دزاس یکی  نیمز  اب  نامسآ 

ییامیپ داب  هب  ترهق  غیت 

ییاریم هدرک  مصخ  رس  رب 

ودع هب  ور  وت  هلمح  دنک  نوچ 

ور همه  زا  فلاخم  هدرک  تشپ 

هوکش دنک ز  وت  ناراب  ریت 

هوک رب  رد  هقلح  گنت  هرز 
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دزارفا رس  وت  غیت  اجک  ره 

دزاس رس  رانم  اجنآ  هزین 

تسالب هنتف  فالغ  رد  ترجنخ 

تساهردژا ناهد  رد  نابز  نوچ 

دهد بات  هروک  هب  مد  زا  ردژا 

دهد بآ  رهز  هب  تماسح  ات 

دشاب ناشن  نامسآک  ترپس 

دشاب ناج  راصح  ار  يرکشل 

زیتس نامک  رب  وچ  يزای  تسد 

زیرگ ياپ  ریت  دهاوخ ز  گرم 

دشاب رپس  یپ  هک  اجنآ  تریت 

دشاب رطخ  ار  روم  هدید 

زیخ متسر  كاخ  وت  کلم  موب و 

زیتس ربژه  مغیض  شهبور 

موبورب نیا  كاخ  هب  یکاخ  مرک 

موسر گنهن  تریس و  اهدژا 

هار ناگنهن  رب  رحب و  رد  هتسب 

هایس هدومن  اهدژا  رب  تشد 

یلاخ للخ  زا  تریبدت  يأر و 

یلاع وت  يأر  وت  تاذ  وچمه 

شیدنا حالص  دوش  نوچ  وت  لدع 
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شیم ندرگ  هب  دروآ  تسد  گرگ 

بامیس نوچ  شوگ  وت  سوک  دش ز 

باوخ زا  دناهج  شرطضم  وت  گناب 

ددرگ اس  گنس  وچ  تشخر  لعن 

ددرگ ایتوت  ساملا  هوک 

دیآ زارف  را  شلعن  زا  ررش 

دیآ زادگ  رد  توقای  هوک 

دابآ نانچ  وت  فاصنا  زا  کلم 

دای درادن  سک  دغج  وا  رد  هک 

دنک هچ  امه  هناخ  رد  دغج 

دنم هچ  امش  روشک  رد  ملظ 

هداد وت  راید  كرت  ملظ 

هداتفا فلاخم  راید  هب 

هتشگ رب  تخب  مصخ  رب  ياو 

هک
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هتشگ رپس  وا  ریشمش و  وت 

ار نارب  غیت  تسا  مخز  راک 

ار نابیرگ  نز  كاچ  رپس  وگ 

تسین وت  ناس  هب  یسک  ناگرزب  زا 

تسین وت  نادناخ  وچ  ینادناخ 

یناج وت  نادناخ  زا  کی  ره 

ینابناهج ای  ریگناهج  ای 

لابقادنلب رین  نآ  لوا 

لالج هاج و  رهپس  باتفآ 

ياریپ تنطلس  يارآ  کلم 

يار هب  لدع و  هب  نامز  لیدع  یب 

لود نید و  باتفآ  علطم 

للم کلم و  دقع  لح و  عطقم 

يازفا راک  خرچ  يامرف  راک 

يادخ راب  کلم  يارآ  قسن 

هدنکرب ملظ  خیب  نب و  زا 

هدنکارپ اج  شلدع ز  مخت 

وت تیامح  زا  شک  نیهاش  هوعص 

وت تیالو  رد  کشجنگ  زاب 

هابور نآ  يانث  دیوگ  ریش 

هاگن هداتف  وا  رب  ار  شگس  هک 
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راد هیشاغ  رهپس  ار  وا  شخر 

راز قشاع  هنامز  ار  شتدم 

ناگنتلد ياشگلد  شرظن 

ناگنهرس هاگ  هسوب  شرذگ 

وا تمدخ  هب  رختفم  تنطلس 

وا ترضح  لوبق  دتفا  یکات 

ینادزی لظ  درورپ  هیاس 

یناج متاخ  بیز  وا  مان 

سک دهاوخ  دنزگ  زا  ناما  رگ 

سب شزرح و  گیب  سابع  مان 

تسا نز  درم و  درو  هک  یمان  هفرط 

تسا ندب  لکیه  تسا و  ناج  رح ز 

تسا جات  ار  لقع  مان  نیا  نیع 

تسا جاتحم  لقع  جات  نیمه  هب 

هللا مسب  ياب  مسا  نیا  ياب 

هاچ همیخ  نوتس  وا  فلا 

هرا متس  رس  رب  وا  نیس 

هرغ ناهج  وا  يامسم  هب 

تساجب ناهج و  ودب  هتشگ  هرغ 

تساون هب  وا  زا  ناهج  راک  هکناز 

داب مرکم  وا  تاذ  زا  ملاع 
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داب ملاع  هانپ  تمایق  ات 

اداب يورسخ  لظ  شرس  رب 

اداب يوق  وا  زا  باون  تشپ 

داب دلخم  شا  هیاس  مرس  رب 

داب دس  یکی  وا  رایسب  فطل 

میوگ نوچ  گیب  شاتکب  فصو 

میوج شتمه  تمه ز  هک  هب 

وا تمه  وچ  نخس  دشابن  ات 

وا ترضح  فصو  درک  ناوتن 

منخس يدنلب  دشابن  ات 

منز هنوگچ  شنماد  رب  تسد 

تساور دنلب  نانچناک  شتعفر 

تساون نامسآ  خرچ  يوسناز 

دندرک تقفاوم  تلود  لقع و 

دندروآ رب  رس  شنابیرگ  زا 

وا لقع 
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نوناق ار  دقع  لح و 

نومضم ار  داد  نید و  شتلود 

دیواج تلود  حبص  شرطاخ 

دیشروخ �هدید  رون  وا  يار 

درذگ شرطاخ  هب  را  باتفآ 

دربب نادواج  هوک  هیاس 

گنهرف شناد و  هب  شراک  همه 

گنج رد  اهدژا  حلص و  رد  روم 

راذگ گنهن  شتآ  وا  رهق 

راب شتآ  رحب  هب  ردنمس  وز 

دهد تایح  ار  گرم  وا  فطل 

دهد تارب  دبا  تایح  هب 

شناهن راکشآ و  تسار  ادخ  هب 

شنابز هب  شلد  ییود  عفر  هدرک 

يردپ نک  هنامز  رب  وگ  رخف 

يرسپ نانچنآ  دشخب  ادخ  شک 

هوکش رف و  هوک  هکلب  رسپ  هن 

هوک هب  هداد  زاب  تشپ  ردپ  وز 

دشاب رسپ  نآ  برای  دبا  ات 

دشاب ردپ  لد  دارم  رب 

داب تیانع  ردقنآ  شنم  اب 
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داد دراین  نآ  حرش  نابز  هک 

رپ ایرد  رازه  رد  زا  مهاوخ 

رد ایرد  رازه  نآ  دنکات 

گیب مساق  مان  راثیا  همه 

گیب مساق  هاوخ  رذع  موش  سپ 

تسا رهگ  رد و  ناهج  نارازه  رگ 

تسا رصتخم  عاتم  شراثن  رد 

گنرمه وا  شیپ  دوبان  دوب و 

گنسمه وا  دزن  هاک  اب  هوک 

یکی رازه  کی و  شرامش  رد 

یکی رابتعا  رز  اب  ار  كاخ 

تسین يزیشپ  شرب  ملاع  جنگ 

تسین يزیچ  مشچ  هب  شزیچ  چیه 

دیآ رازراک  هب  نوچ  هنتکی 

دیآ راوس  ناهج  کی  اییوگ 

ریشمش دشک  هرعن و  دنز  نوچ 

ریش شرغ  هنیس  هب  ددرگ  زاب 

رام وچ  رانچ  زا  شغیت  دهجب 

رانچ هدروخلاس  هب  رگ  شدنز 

گندخ تخس  نامک  رب  دشک  نوچ 

گنس کبشم  دنک  شفاص  تسش 
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رهم هزین  هب  دنکفا  نوچ  هزین 

رهپس شخر  نوگن ز  دتفا  رهم 

يرازآ ربا  ناراب  رگ ز 

يراد رپس  دنک  ار  یهپس 

ناراب نآ  ریت  هک  دراذگن 

ناراد هپس  دراب و  هپس  رب 

نوکس هتفر  مصخ  شبیهن ز  اب 

نوریب هرز  هقلح  زا  هتسج 

تسا مارهب  غیت  مزر  فص  رد 

تسا ماج  ار  هرهز  مزب  هگ  رد 

رورس لصا  ینعی  تسا  رهز  ماج 

روبع دومن  وا  هک  اجنآ  مرخ 

ناسنآ ینعی  مارهب  غیت 
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زیت

زیرگ دومن  لجا  شمهس  هک ز 

رارش هراتس  شتآ  شرطاخ 

رابشتآ بآ  شداقو  عبط 

ریس اهنت  درگ  درف  شترکف 

ریغ کلسم  هب  وا  زا  نابایب  دس 

شمقر زا  دراب  رحس  همه  رگ 

شملق نادب  دروان  ورف  رس 

دنلب تسا  تمه  شناسنادب  هن 

دنسرخ دوش  مه  زاجعا  هب  هک 

ردق هب  تسشن  نوچ  شیلاع  عبط 

ردق تزع و  هچ  ار  رحس  وا  شیپ 

وا ترکف  داز  هناخ  یگزات 

وا تعیبط  هدنب  یکزان 

يامن رحس  تس  يزجعم  شنخس 

ياشگ بآ  تس  یشتآ  شرطاخ 

رامعم شا  هقیلس  دش  اجکره 

رازاب زا  تمحز  بالق  درب 

تسوا رطاخ  هانپ  رد  ات  رعش 

تسود نمشد و  عبط  لوبقم  تسه 

هدنیوپ هانپ  رد  ار  ملع 
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هدنیوج لامک  تاجرد 

زاب تلود  هب  رد  هدرک  ار  رعش 

زادرپ نخس  ناهج  کی  شرد  رب 

همه هانپ  یماح و  ار  هلمج 

همه هاشداپ  هلمج  ورسخ 

شتیبرت هب  همه  یقرت  رد 

شتمرکم ناگدرورپ  زان 

ناشقن شوخ  شیع  يارآ  سلجم 

ناسل هدیزگرب  صخش  نیرتهب 

لاعن فص  هب  ات  ردص  زا  داب 

لامک لها  شسلجم ز  رختفم 

یمان ردارب  یمارگ  ود 

یماجرف کین  لصا  دندمآک 

ریلد ود  لد ،  ریش  ود  روالد ، ود 

ریش لد  ناش  هلمح  ددرگ ز  بک 

هنادرم درم  ود  رداهب ، ود 

هنازرف ریش  ود  ریلد و  ود 

هوک وچ  هداهن  وا  تشپ  رب  تشپ 

هوکش ناهج  دس  ود  نآ  یکیره ز 

تخس تمدخ  هب  رمک  هتسب  هس  ره 

تخب تلود و  هداتس  کی  ره  شیپ 
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دنشاب ناگیادخ  باکر  رد 

دنشاب نادواج  رشح  ات  هک  هن 

ناشرس رب  داب  باون  لظ 

ناشرگانث دوب  یشحو  وچ  دس 

همه ناردارب و  ناردپ و 

همر وچ  ناشقلخ  قلخ و  یعار 

ناریمریم خاک  شیاتس  رد 

ماقم هتسجخ  نیا  نامیقم  يا 

مایا مغ  امش  زا  داب  رود 

یناحور تشهب  نیا  رد  رب 

یناوضر دننک  ترشع  شیع و 

زیگنا طاشن  هناخبرط  نیز 

زیرگ هب  مدع  رد  ات  مغ  هتفر 

مرح درگ  ضایر  نیو  مرح  نیا 

مرا ناتسوب  تسا و  روح  رصق 

نیب تعنص  مشچ  هب  شفقس  نحص و 

نیمز بیز  نامسآ و  رویز 

شاقن کلک 
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گنرین هگ  وا 

گنژرا همانراک  خسان 

فرگش يانب  نیا  حرط  اذبح 

فرژ مزلق  وچ  هچایرد  شیپ 

رثوک زا  شبآ  فرژ و  مزلق 

رز قروز  رهم  سکع  وا  ردنا 

بایان وا  ردنا  قمع  تیاغ 

بآ هت  زا  شدیدن  یهام  واگ 

رهم �همشچ  لالز  شفاص  بآ 

رهپس شیوخ  سکع  وچ  يو  رد  قرغ 

وا رمرم  گنس  يوج  اشوخ  يا 

وا رهوگ  لصا  تسا  رولب  زک 

گنر هنیآ  بآ  شفافش  گنس 

گنس سپ  زا  لگ  شا  هنییآ  گنر 

تشرس لیبسلس  بآ  نآ  يوج 

تشهب غاب  ریش  يوج  بیان 

وا رد  مشی  وچ  فرط  ره  زا  یضوح 

وا رد  مشچ  هعشا  سب  زا  هریخ 

رادرک هنیآ  ضوح  ناز  هتشگ 

رات هریت و  رضخ  بآ  رب  زور 

تشاد یم  نایب  تلآ  را  یهام 
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تشاد یم  نابز  رب  ضوح  نآ  فصو 

بآ رد  هولج  هب  شیهام  اب  هدید 

بابک هتشگ  گشر  نودرگ ز  توح 

شرد رادج و  �هحفص  روص 

شروص ینیب و  حول  �هخسن 

شاقن �هناخ  ناج  یب  شقن 

شاوه بآ و  فطل  ناج ز  هتفای 

همه ناج  شخب  توق  شخبطم 

همه ناور  ناز  هتشگ  رو  هرهب 

ماع تنج  میعن  نوچ  شتمعن 

ماعط هتخپ  هدیدبان  ششتآ 

هدنار نورد  زا  شدود  شتآ و 

هدنام نورب  نامرحمان  وچمه 

دوجو يارس  رد  تسا  تشهب  نیا 

دود شتآ و  تشهب  رد  دوبن 

رولب ضوح  هب  شا  هراوف  بآ 

رون �هعمل  دنز ز  مد  افص  زک 

يرادنپ تسییروفاک  عمش 

يراذگب میس  تشت  یکی  رد 

روشن حبص  هب  ات  هک  یعمش  هفرط 

رون رپ  دوب  وا  زا  دیما  مزب 
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هدنخرف داب  مزب  يا  بر  ای 

هدنزورف وا  رد  تلود  عمش 

دارم قفو  هب  دبا  ات  وردنا 

داب تلود  هب  انب  نیا  یناب 

تسوا رد  مداخ  لابقا  هکنآ 

تسوا رکاچ  مالغ و  تلود  تخب و 

شهاج هگرد  قاط  نامسآ 

شهاگرد ناتسآ  ناشکهک 

دوج �هناخ  شیع  ياریپ  مزب 

دوجو هاگمزب  يارآ  سلجم 

لود نید و  ثایغ  ناریم  ریم 

للم کلم و  رهپس و  باتفآ 

داب شیاقب  تدم  دبا  ات 

داب شیاج  رورس  يارس  نیو 

لالجو هاج  ردص  هب  دنیشن  نوچ 

داب
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لاعن فص  میقم  یشحو 

هبامرگ يانب  خیرات  رد 

تقیقح ریپ  هگرد  فاوط 

تقیرط لسغ  یب  تسین  تزاجا 

صاخ تولخ  رد  تدیاب  هر  رگا 

صالخا مامح  هر  لوا  سرپب 

مامح هدنخرف  یهز  هلاذاعم 

مایا يور  بآ  تسه  شبآ  هک 

لگ �هناختولخ  هب  ضیاف  نآ  زا 

لد تولخ  ياوه  نوچ  ییاوه 

زوس ناهج  دیشروخ  ضرالا  تحت  هب 

زور دنک  بش  وا  یبات  نخلگ  هب 

نانیب كاپ  مشچ  هب  ار  شنورد 

نانیشن تولخ  رطاخ  يافص 

حور تیبرت  يارب  ار  شنورب 

حوتفم ضیف  دس  رد  بناج  ره  هب 

هتسبن سک  يور  هب  شضیف  رد 

هتسشن فص  فص  ناگتسراو  وا  رد 

يآ نرود  يدنام  رد  نوریب  رد  هچ 

ياپ یگتسراو  خلسم  رد  هنب 

يداقتعا كاپ  �هفص  رب  رذگ 
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يدارمان زجع و  شرف  رب  نیشن 

تسس نک  هدقع  ار  لما  دنب  رمک 

تسچ کباچ و  اشگب  زآ  نایم 

ییامن دوخ  يابق  دنب  اشگ 

ییاتس دوخ  سابل  زا  نورب آ 

رادنپ بجع و  هالک  رس  زا  هنب 

راتسد هب  رس  هبج ،  هب  نت  ارایم 

هنارک رب  هن  نایم  زا  قیالع 

هناقشاع درجت  گنل  نزب 

نانیشن الاب  فص  زا  نورب آ 

نانیشن اهنت  تولخ  ات  ورب 

كانمن مشچ  بآ  یبآ ز  زیرب 

كاپ وشب  يراد  یشیالآ  رگ  و 

یهانم حول  زا  یتسش  ار  دوخ  وچ 

یهاوخ رذع  ياه  هیرگ  بآ  ز 

هن افص  لها  عمجم  رد  مدق 

هد افص  یناج  نتشیوخ  يارب 

روع نتشیوخ  زا  همه  نیب  یهورگ 

رود تیراع  سابل  هدرک  دوخ  ز 

يراع راتسد  هبج و  زا  همه 

يرابتعا موسر  زا  هنهرب 
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رآ شیپ  هیرگ  مرگ  بآ  نیشن و 

رآ شیوخ  راک  يور  هب  یبآ  مه  وت 

كاپ بلط  ياپ  نک  كرت  گنس  هب 

كاخ ملاع  ياهدیق  گنچ  ز 

تیاده كالد  هب  نک  هجوت 

تیانع راک  رس  رب  دیآ  هک 

دوج یکاپ  تمحر  گنس  رب  دشک 

دوبان دوب و  دیق  يوم  دشارت 

شکلد مامح  نیا  دش  یم  نوچ  انب 

شتآ هب  دراد  یتشآ  شبآ  هک 

تفر نآ  خیرات  یپ  زا  رکفت 

تفر نابز  رب  شلقن  مامح  یپ 

یهاوخ وچ 
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ینادب شمامتا  لاس 

یناوخب نوچ  ینادب  ات  میوگب 

ضیف ادج  دوبن  وز  تسا و  ضیف  اب  وچ 

ضیف اب  مامح  زا  شخیرات  بلط 

تسا هتشاگن  دوخ  �هدرک  رفس  رادلد  هب  لد  هدیروش  رعاش  هک  يزادگ  زوسرپ و  �همان  زا 

يرابغ ناسکی  هر  كاخ  اب  منم 

يراسکاخ هتسشن  مغ  يوک  هب 

كانمغ راذگم  ما  هداتفا  نینچ 

كاخ زا  رادرب  میرای  ایب و ز 

يراذگهر رد  نکف  ار  مرابغ 

يراذگ هم  نآ  دنک  یم  یهاگ  هک 

رفاسم رای  نآ  هک  ینادرگ  و 

رطاخ هب  ناز  دناسر  یم  يرابغ 

شیوس هب  رذگب  دوخ  راذگب و  ارم 

شیوک كاخ  رب  ور  زجع  زا  هنب 

يراسکاخ زجع و  راهظ  زا  سپ 

يرامع نودرگ  تعلط  هم  نآ  هب 

ینامو ناخ  یب  شک  تنحم  وگب 

یناوتان یناج ، هتسخ  يریسا ،

هدنام رود  ینامداش  مزب  ز 

هدنام روجنر  یسک  یب  جنک  هب 
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يزادگ ناج  مغ  شتآ  زا  دوع  هچ 

يزاس همغن  ییاون  یب  گنچ  هب 

نازادگ ناج  هاپس  رادملع 

نازاس هحون  مزب  زاس  منرت 

دناشف یم  یکشرس  نایوگ  اعد 

دناسر یم  ناسوب  كاخ  ضرع  هب 

وا تماق  ناج  نشلگ  لاهن 

وا تعلط  تفاطل  غاب  لگ 

لگ رد  ياپ  میاد  ورس  شدق  ز 

لد رب  تسد  شیاوه  رد  ربونص 

دید ات  هچنغ  مسبت  رد  ار  شبل 

دیچیپ شیوخ  رب  شا  هدنخ  رکش  ز 

هداهنرس رت  هزبس  شهار  هب 

هداتف اپ  رب  وا  راک  شطخ  ز 

ارام تسا  یلاوحا  هفرط  يرود  ز 

ارام تسا  یلاح  دب  رجه  زک  ایب 

دنیشن مغ  زور  هب  یک  ات  یسک 

دنیبن سک  یهالا  يزور  نینچ 

مد کی  وت  يور  رگ  هک  يدید  یم  وت 

مغ زا  میدوب  نوچ  میدید ، یمن 

ام لد  لاوحا  دشاب  نوچ  نونک 
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ام لزنم  نارجه  جنک  دشاب  هک 

منیشن مغ  بیج  هب  رس  يرود  ز 

منیبن تراب  کی  هک  يرمع  دور 

تیاکش رد  يرود  دردزا  منم 

تیاکح رد  دوخ  هریت  تخب  ز 

درک اهچ  ام  اب  دب  تخب  رخآ  هک 

درک ادج  ار  ام  وا  زا  تنحم  دس  هب 

ار ام  درک  اپ  رس و  یب  ناس  نیدب 

ار ام  درک  ادیش  رجه  جنک  هب 

دایرف میراد  ام  هک  یتخب  نیا  زا 

هچ
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داب هیس  وا  يور  هک  نیا  تسا  تخب 

تخر مغ  لین  رد  دب  تخب  زا  میدز 

تخب هیس  بر  ای  ام  وچ  سک  ادابم 

؟ دراد دای  سک  دب  تخب  رد  ام  وچ 

؟ دراد دای  سک  ام  وچ  یتخب  هیس 

زورفا بش  هام  نآ  هک  مناد  یمن 

زور نیدب  شنارجه  تخاس  ار  ام  هک 

رفاسم مدرگ  نوچ  هک  یتفگ  یمن 

رطاخ ار ز  تمان  درب  مهاوخن 

دازآ مزاس  نوچ  ارت  مغ  دنب  ز 

داتسرف مهاوخ  تیدازآ  طخ 

ندرک شیوخ  نونج  عفد  یپ 

ندرگ هب  ار  طخ  نآ  يزاس  لیامح 

راتفرگ ار  ام  یتخاس  نارجه  هب 

راد یم  دای  دیاین ، تدای  امز 

داب نیز  ریز  تشیع  شخر  یهالا 

داب نیرق  تخب  يداش و  تقیفر 

ینار شیع  شخر  هک  بناج  ره  هب 

ینانعمه تطاشن  شیع و  دنک 

تهار درگ  زا  مغ  چیه  ادابم 

تهاگن دراد  هر  جنر  زا  ادخ 
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ییآرب شوخ  هم  نوچ  هک  لزنم  نآ  رد 

ییاس هرهچ  تشیپ  دیشروخ  دنک 

تداعس نیا  يزور  داب  يدوز  هب 

ترشعو شیع  دس  اب  راب  رگید  هک 

تلاصو مزب  رد  میزاس  نطو 

تلامج عمش  زا  میزورفا  لد 

میزارف رس  تراذگهر  كاخ  ز 

میزاس فرص  ناج  تیراکتمدخ  هب 

امن رعاش  يرای )  ) يدیک وجه  رد 

رادرب حارتسم  يدیک  يا 

راب نکم  يرعاش  شک و  رد  مد 

نک نیرفآ  معبط  تدح  رب 

نک نینچ  ینک  یسک  وجه  رگ 

نازود شفک  مامت  گنن  يا 

نازود شفک  مان  وت  عیاض ز 

هدرم شوم  ریک  هب  شودمه 

هدرسف هدرم  هب  گنرمه 

تسپ كدق  تخس و  کیور  اب 

تسه ترس  رد  هک  یینم  نآ  اب 

تفگ ناوت  ترخ  مس  رامسم 

تفگ ناوت  ترتسا  سک  لفق 
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شاش �هشیش  وچ  وت  رکیپ  يا 

شاباش هتسج  شاش  هشیش  يا 

ادوس لها  شاش  �هروراق 

ادوهی �هزور  هس  ود  لفط 

يداهن هگ  غامد و  هدنگ  رپ 

يداتف گس  مادک  نوک  زا 

نک نایع  یتسیک ؟ هگ  مرک 

نک نایب  یتسیک ؟ زربم  زو 

داتفا هک  هدعم  مرک ز  نیا 

داز نوچ  ههام  راچ  �هچب  نیا 

يدرز لامک  رد  وت  شیر  يا 

هک هگزار  نیا 
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يدرک گنر 

ییاجک زا  یخرچ  كزوگ  يا 

ییاپراچ مادک  نوک  زا 

تسیک رخ  ندرگ  کلگنز  نیا 

تسیک رتسا  نوک  كزوگ  نیا 

تسا رهش  نارخ  زا  رتکالاچ 

تسا رهز  مامت  كرخ  هلول  نیا 

تس ینامکرت  کگس ز  هلوت  نیا 

تس ینابساپ  بیرغ  هار  رد 

نیا تسا  هدرا  درخ  كدنزرف 

نیا تسا  هدرم  شوم  �هچب  ای 

ریک ربارب  وت  تماق  يا 

ریک رکیپ  هب  یکی  وت  لکش 

رهد �هرهش  تسه  هک  وجه  نیا 

رهش رد  هداتف  وا  هزاوآ 

تنعل قوط  وچمه  هک  تسیوجه 

تمایق ات  تست  ندرگ  رد 

تس يزوس  هنیس  قرب  هک  وجه  نیا 

تس يزور  هایس  رگج  غاد 

يرای نوک  يارب  تسا  تخس 

يراپ نونج  دوش  هزات  ناز 
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یمامتان تسا  سک  هچ  يرای 

یمالک دب  يارد  هزره  نیز 

دنیشن يرونخس  هب  اج  ره 

دنیچ هلضف  هک  دود  سانک 

لامشرق �هچارق  رودزم 

لادبا شملگس  خپ  یمامح 

یلغا کشیا  رتهم  هتسد  زک 

یلغا کچوک  گرزب  روتسد 

شو ینمرا  يور  رس و  یکوج 

شک هگ  نایسوجم  لامح 

انیمرید شیشک  داماد 

اسرت جنک  زاون  سوقان 

رعاش شیر  هدنس  هگ  الم 

رغلا رت و  هیلع  تس  يرای 

تسا نایعوا  قرف  هب  هک  ییوم 

تسا ناگرازه  مقر  کی  ره 

يرای گنر  هریت  یناشیپ 

يراع تسا  دزیا  �هدجس  زک 

هناخبآ تشخ  تس ز  یمین 

هناشن هگ  زور  هب  تس  هدنام 

شنیک مشخ و  قلخ  هب  هجو  یب 
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شنیبج هرگ  دس  هدز  هگ  رب 

تسا نیبج  رب  هک  یهرگ  ار  وا 

تسا نیچ  شقن  واگ  �هگرب  نوچ 

دیاشگ هگ  شهرگ ز  نآ  ات 

دیامن اشگ  هرگ  شوربا 

وربا تسین  هبرگ ، هگ  نآ  تسه 

وس ره  هرگ ز  وا  رب  هداتفا 

تسا غات  لاغز  زا  يا  هراپ  ای 

تسا غالک  رپ  هگ  رس  رب  ای 

نآ تسا  تبکن  نون  تروص  ای 

نآ تسا  تنحم  يارس  قاط  ای 

هتسب كرچ  مشچ  �هقلح  نآ 

هتسشن هگ  یلو ز  تس  ینوک 

برای تسیچ  داوس ، تسین  نآ 

بر ای  تسیک  نوک  كروگنا 

يرای درم  هک  ایب  غاز  يا 

يراب درپس  ناگس  هب  ار  نت 

دنسیم شیوخ  ياپ  هلگنز  یب 

دنب دوخ  ياپ  هب  نکب و  شمشچ 

يور دب ز  ینیب  نآ 
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هیبشت

هیپ رب  زوس  هیپ  هزوپ  نوچ 

تسا نوک  يارس  رد  دنبرد 

تسا نوگن  �هداب  تروص  ات 

هداد بات  لیبس  تفج  نآ 

هداتف هرگ  وا  رب  هلضف  زک 

خاروس یبرقع ز  هک  وت  ییوگ 

خاش ندش  نورب  یپ  هدروآ 

رادرم ناهد  رد  هب  ششیر 

رام هیس  يزربم  بل  رب  نوچ 

هگ ربمه  تسه  هک  شیر  نآ 

هگ رس  رب  تسا  هیس  كاخ 

تسین ناهد  نآ  تسا  هگ  لیبنز 

تسین نابز  نآ  تسا  هگ  هراپ  کی 

تسادیپ هک  وا  هایس  نادند 

تسابرح ناوختسا  گس  نوک  رد 

هناخبآ نورد  هک  ین  ین 

هناد هایس  یگس  تس  هدیر 

خینرز فرظ  شوگ  نب  شتسه 

خینرز فرط  هب  یهگ  شیر  نآو 

خیب زا  داب  هدیرب  هک  ششوگ 
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خینرز يور  هب  دوب  هچفک  نوچ 

لاس هم و  شرس  ندز  ترچ  رد 

لازنا زا  دعب  ریک  رس  نوچمه 

راک رخآ  یسرپ  هک  تسا  طرش 

راد بناج  هب  دربب  شسرپ 

هتسکشرس اب  هک  تسنیا 

هتسب تسد  درخ و  ندرگ  ای 

شدنشک یم  قلد  �هماج  اب 

شدنشک یم  قلح  هب  راد  زو 

يراین رد  هب  نوک  تشگنا ز 

يراد هکح  هک  دوش  مولعم 

تشپ رب  تشپ  تشپ  هدمآ  يا 

تشگنا هب  دور  وت  �هکح  یک 

يدنلب زا  هک  بلط  هب  يریک 

يدنمک دنک  کلف  شود  رب 

ینیشن شرس  رب  وچ  هک  يریک 

ینیب رهپس  اپ  هت  ردنا 

دناشف يرس  رگا  هک  يریک 

دناسر للخ  کلف  فقس  رب 

داب رب  تورب  دنک  هک  يریک 

دالوف دس  هب  دنک  هنخر  دس 
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دیآ رب  کلف  رب  وچ  هک  يریک 

دیآ رس  ناشکهک  تروص  اب 

ملاع هلمج  هک  نانچ  تخس  رس 

مخ درواین  وا  ندرگ  رد 

تناشن مهد  یم  هک  ریک  نیز 

تناما مهد  رگم  هکح  زا 

ینوچ گنر  هدرم  يدیک  يا 

ینوچ گنبد  زپ  هلک  يو 

تناشن ما  هتفگ  هک  تیب  ره 

تناج رهب  تس  یهیس  رام 

مرهش نارعاش  هک ز  ییوگ 

مرهد ناردان  هجنپ  مه 

يرود رعش  یسب ز  هک  ، ور ور ،

يرود رثن  مظن و  توسک  زا 

ینارعاش مامت  وجه  وت 

ینارورپ هتکن  همه  گنن 

يرامش نارونخس  ار ز  دوخ 

كدرم
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يراد رعش  مادک  وت 

رادرب حارتسم  يدیک  يا 

راب نکم  يرعاش  شکرد و  مد 

مدیسر یشک  هگ  هب  هنیشود 

مدید هداتف  شهر  كاخ  رب 

تلاح تسیچ  هک  وا  زا  مدیسرپ 

تلامیاپ تخاس  هک  هنوگنیز 

داینب هلان  درد  رسزا  درک 

دایرف تسردان  يرای  زک 

نیگ رس  راید  نیا  رد  طحق  دش 

نیچ هگ  چیه  دنامن  لاح  شوخ 

ییوب دینش  هگ  هک ز  اج  ره 

ییوه ياهدیشک و  قوش  زا 

شمامت تبغر  رس  زا  دروخ 

شمان رعش  داهن  هاگنآ 

تسین يرونخس  نیا  دروخ  یم  هگ 

تسین يرعاش  رعش و  لخاد  نیا 

يرای وچ  یکدرم  هک  دنیوگ 

يراع رعش  نورب ز  لقع  زا 

هماخ نابز  هگ  هب  دولآ 

همان مامت  هگ  هب  دودنا 
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شمان رعش  داهن  دروخ و  هگ 

شماع صاخ و  دزن  هب  دناوخ  یم 

دوب ردپ  تقافر  هب  یلفط 

دوب ربخ  یکدنا  شینعم  زک 

تفکشب هچنغ  وچ  نخس  نسح  ناز 

تفگ ردپ  اب  هتفهن  دیدنخ و 

تسا زیچ  هچ  نابتلغ  كدرم  نیاک 

تسا زیچ  هچ  نایب  دنک  هک  اهنیا 

بولطم رعش  رگا ز  تسنیا 

بوخ رعاش  تسام  �هلاسوگ 

تسنیا هن  يرعاش  هک  راذگب 

تسا نینچنیا  هن  نخس  نییآ 

هب نارل  هورش  وت  رعش  زا 

هب نابز  ارت  دوش  عطق  رگ 

تسا لاح  رازه  رگا  هورش  رد 

تسا لاحم  ادا  کی  وت  رعش  رد 

زومایب نابز  نخس  نسح  نیز 

زومایب نایب  شور  هار و 

نک نیرفآ  معبط  تدح  رب 

نک نینچ  ینک  یسک  وجه  رگ 

يدیک وجه  رد 
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لباقان مالغ  يدیک  هله 

لکشم دش  راک  هک  نک  دوخ  رکف 

دازآ يوشیمن  يریمن  ات 

داب كرابم  وت  وجه  لغ  نیا 

زاین زاس و  هایس  يا  مالسلا 

زاس مدرک  وجه  هک  تزاجا  هب 

زیت وت  وجه  رکف  هب  مدرک  هماخ 

زیرگب اپ  زیرگ  هایس  يا 

لباقان مالغ  يدیک  هله 

لکشم دش  راک  هک  نک  دوخ  رکف 

دش یهایس  رد  زاب  مملق 

دش یهاوخ  دیفس  نوچ  رگد  وت 

مدرک اهبرپ  دزد  يا  توجه 

مدرک اپ  غارچ  رب  ترگید 

وت يراذگ  یم  هدنز  ار  شیوخ 

وت يرادن  رگم  يدرم  گر 

یسب ردنکس  يا 
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یمادنادب

یماک هیس  �هلول  كرخ 

اقآ يا ، هتسخ  شوم  هچف 

اقآ يا  هتسکش  اپ  �هبرگ 

تکاپان مسج  تسیچ ، گس  هگ 

تکاپان يور  يوم  نآ  مشپ 

اقآ ورب  يا ، هتسب  زب  شیر 

اقآ وگب  ما  هتفگ  رگا  دب 

وت رکیپ  تسا  هبرگ  هگ  نوچ 

وت رس  رب  كاخ  هبرگ  هگ  يا 

یناطیش دیلپ  نوک  زوگ 

ینادوهج زربم  لعج 

امیس لعج  لمع ، دب  لقس ، خپ 

اقل هیرک  وگ ، هوای  وگ ، تشز 

تماق رکذ  ، رس هیاخ  نهد ، نوک 

تقلخ سجن  اقل ، دب  ایح ، یب 

رباج ره  هساک  دزد  رب ، هسیک 

رهوگ دب  شورف ، رخ  �هرهم 

ریوزت رپ  زاس  هلیح  هبور 

ریگ رتوبک  دوسا  �هبرگ 

ناسانک قلد  كانهگ  کیک 
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ناسآ رخ  واگ  نوک  �هنک 

تنهد رد  هدنامن  نادند  چیه 

تنخس هگ  دنکشب  یسک  هک 

وا تمعن  هب  يا  هدرورپ  هکنآ 

وا تبیغ  ماش  حبص و  ینک  یم 

شلابقا يدش ز  مدآ  هکناو 

شلابند هب  يا  هداتفا  گس  نوچ 

تسوکن وتاب  هکنآ  دنیب  دب  وت  زا 

تسودنه گر  نآ  مرج  همهنیا 

ندرک ناوت  نوچ  بیع  ارت  نیز 

ندروخ هگ  غالک  راک  تسه 

یناد یمن  کلف  ماقتنا 

یناد یمن  کمن  نان و  قح 

فت تقیقح ، یب  وت  يور  هب  فت 

فت تعیبط  نآ  عبط و  نآ  رب  فت 

هنازیمت یب  عبط  نآ  رب  فت 

هنازیه شیر  يور و  نآ  رب  فت 

تسا نز  درم و  ماک  هکار  تنتشک 

تسا نسر  زگ  مین  فوقوم  راک 

بابسا دسر  یم  قفاب  زا  کنیا 

بات رپ  یلو  نامسیر  زگ  هس  ود 

يدیک وجه  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 646 

http://www.ghaemiyeh.com


مدیدرگ قفاب  درگ  اهزور 

مدید نیمه  تقیال  هفحت 

تسا نسر  زگ  ود  کی  هک  نم  �هفحت 

تسا نتشیوخ  ياج  هب  يدنسپ  رگ 

دش یهاوخ  زارف  رس  نیا  زا  دوز 

دش یهاوخ  زاب  قلخ  رس  و ز 

دازآ يوش  یمن  يریمن  ات 

داب كرابموت  وجه  لغ  نیا 

تاعیجرت

میتسلا تابارخ  نانیشن  هشوگ  ام  دنب -  عیجرت 

تسا دوجو  ریسکا  هک  هداب  نآ  هدب  یقاس 

تسا دوبن  دوب و  ره  شیالآ  هدنیوش 

تس یناک  رز  لصا  هک  درگوگ  قبیز و  یب 

تسا دوج  �هناخ  الط  جنگ  رد  حاتفم 

ترارح شیب  مک و  دیشروخ  شدرگ  یب 

دورف تسا و  زارف  هچ  ره  وا  زا  رز  ناک 
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تسا

يدقع هن  یلح و  یقیبنا و  هن و  یعرق 

تسا دود  هن  ران و  هن  رز و  زادگ  هتوب  رد 

شتآ رب  هتسب  افو  دقع  وا  رد  بامیس 

تسا دومن  هن  دوب و  هن  هکنیا  بجع  ودره  زا 

ملاع همه  نایز  دوس و  وا  رد  دهع  مه 

تسا دوس  هن  تسا و  نایز  هن  يو  رد  هک  هفرط  نیو 

مییآ رد  هب  یتسه  هک ز  یتسه  ملاع  رد 

تسا دوجو  دوس  مدع  زا  نایز  هچ  ار  ام 

میتسلا تابارخ  نانیشن  هشوگ  ام 

میتسم هدکیم  نیا  رد  تسه  ییم  يوب  ات 

نز ناربخ  یب  ام  هر  ياون  هب  برطم 

نز نارد  هماج  هر  مینارد  هماج  ات 

دز نآ  رب  هنامیپ  یقاس و  یمخ  دروآ 

نز نآ  رب  همخز  دوخ و  زاس  وجب  زین  وت 

دساره هنحش  زا  هلصوح  یب  هک  همخز  ناز 

نز نارگج  یب  لد  هب  شمخز  نک و  رجنخ 

ییاوه غرم  دتف  هک  روآ  رب  همغن  نآ 

نز نارپ  هدوهیب  رپ  رب  هرگ  هتشر  ناز 

دتفا رد  قویع  رس  زا  هالک  هک  یگناب 

نز ناروجات  �هبکوک  هنطنط  رب 
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شبارش تسا  لیبس  تسا و  فقو  هدکیم  نیا 

نز نارک  هب  ات  نارک  ییالص ز  هلمج  رب 

میتفیب شوهدم  دوخ و  یب  ام  هک  راذگب 

نز نارگد  شوگ  هب  هناتسم  �همعن  نیا 

میتسلا تابارخ  نانیشن  هشوگ  ام 

میتسم هدکیم  نیا  رد  تسه  ییم  يوب  ات 

درآرب روش  ناج  هک ز  یم  نآ  هدب  یقاس 

درآرب روصنم  رس  قحلاانا  رادرب 

یسوم هر  رضخ  هدش  شغورف  هک  یم  نآ 

درآرب روط  رجش  داهن  شتآ ز 

رغاس نماد  شدوش  نوچ  قفا  هک  یم  نآ 

درآرب روجید  بش  بیج  دیشروخ ز 

شکاخ هب  دنناشف  هدنام  هت  وچ  هک  یم  نآ 

درآرب روگ  زا  رس  تسم  رس  هدرم  دس 

مماب رد و  رب  دنک  گنهآ  رگ  هک  یم  نآ 

درآرب روس  �همزمز  فعش  متام ز 

عبط دنک  هدیسفت  وچ  هک  یم  نآ 
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هدرسف

درآرب روفاک  هنیس  زا  شطعلا »  » دس

تس هتفرن  هناخیم  هب  هک  هد  یسک  هب  یم  نآ 

درآ رب  روتسم  تسم و ز  زا  شیم  نآ  ات 

میتسلا تابارخ  نانیشن  هشوگ  ام 

میتسم هدکیم  نیا  رد  تسه  ییم  يوب  ات 

دیآ رثا  شتآ  هک  همغن  شوخ  برطم  وک 

دیآ رب  دود  ناج  هک ز  درآرب  همغن  ناک 

شاف دنک  هناخیم  یم و  رس  هک  همغن  نآ 

دیآ رگ  هشیش  نکش  هنامیپ  دهاز  ات 

شوگ رد  هب  دزورف  هلعش  نوچ  هک  همغن  نآ 

دیآ رگج  بابک  يوب  سفن  هار  زا 

شوه رذگ  رب  دهن  ماگ  نوچ  هک  همغن  نآ 

دیآ رذگهر  نآ  رس  رب  نانک  صقر  ناج 

شیوس هب  حور  درپ  هک  نیریش  �همغن  نآ 

دیآ رکش  مالس  هب  واک  سگم  دننام 

ناشومخ يوک  رد  هک  لاح  رپ  �همغن  نآ 

دیآرد هب  ناج  دس  �هدهع  زا  شا  هلان  ره 

دجسم یتاجانم  هب  هدربخ  همغن  نآ  ز 

دیآ ربخ  یب  ناهج  ود  زا  ام  وچ  هکنآ  یب 

میتسلا تابارخ  نانیشن  هشوگ  ام 
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میتسم هدکیم  نیا  رد  تسه  ییم  يوب  ات 

میناغم رید  فکتعم  ام  هک  تس  يرید 

میناهج غراف ز  یتابارخ و  میدنر و 

ینعی هتخاس  رس  لدنس  مخ  هت  يال 

میناکم نوک و  رسدرد  زا  هدش  نمیا 

یلاخ هن  دنام و  رپ  هن  میتسکش  هساک  نوچ 

مینایز هچ  دوس و  هچ  رازاب  �هسیک  یب 

میزرین چیه  زا  مک  هدنب  اهب  چیه  ام 

مینارگ لطر  ورگ  ردنا  هک  دنچ  ره 

هدیشک روطاس  تنم  زا  رس  میریش 

میناکد ياپ  گس  هن  ار  ضرغ  باصق 

درادن غاد  ام  هلعش  زا  يا  هناورپ 

مینابز ياپارس  عمش  نوچ  هک  دنچ  ره 

تسا تسم  هدکیم  نیا  رد  هک  ره  دوش  رایشه 

مینانچ هن  ام  نینچ ،  دننارگد  اما 

میتسلا تابارخ  نانیشن  هشوگ  ام 

میتسم هدکیم  نیا  رد  تسه  ییم  يوب  ات 

دنسانشن رز  رس و  تابارخ  نادنر 

دنسانشن رغاس  هداب و  زا  زجب  يزیچ 

هدش دوخ  یب 
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دای زا  مدع  دوجو و  هدرب  و 

دنسانشن رگناوت  دننادن و  شیورد 

چیه رگد  دنسانش و  دیتلغب  هک  یلطر 

دنسانشن رتخا  شدرگ  کلف و  رود 

تسا تایح  هناخیم  تملظ  رد  هک  دنبای 

دنسانشن ردنکس  تسج  یم  هک  همشچ  نآ 

دندیص هتسب ز  رظن  رازآ  مک  نازاب 

دنسانشن رتوبک  نوخ  نوچ  یم  زا  ریغ 

هن یییود  ناشیا  رب  ار  اعد  مانشد و 

دنسانشن رکش  رهز ز  مغ و  يداش ز 

ام نوچ  هدکیم  یم و  ياسانش  دنتسه 

دنسانشن رثوک  هتسنادن ز  سودرف 

میتسلا ابارخ  نانیشن  هشوگ  ام 

میتسم هدکیم  نیا  رد  تسه  ییم  يوب  ات 

ار ناغم  رید  ام  هب  دندومن  هار  ات 

ار نارذگ  ناهج  مینارذگ  یم  شوخ 

تسیداش لغلغ  وا  رد  هکسب  ناگچبغم  زا 

ار ناهج  هودنا  �هزاوآ  سک  هدنیشن 

يو رد  هچبغم  یم و  ز  یتشهب ،  هن ،  يرید 

ار ناج  لد و  تغارف  ماج  زا  رثوک و  زا 

تخادنا رذگ  اجنآ  هک  تسم  ره  هک  رید  نآ 
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ار ناشن  مان و  دوخ  درک ز  مگ  ودش  مگ  دوخ 

درواین زاب  تب  �هدجس  زا  رس  هک  يرید 

ار نارگ  لطر  یکی  دروخ  وا  رد  هک  سکره 

دجنگن هاوخ  یم  یم و  يو  رد  هک  هن  دجسم 

ار نآ  مه  ار و  نیا  مه  هار  نیا  رد  شوج  دس 

ییوب هب  تسم  یتب  شیپ  ام  وچ  هدیتلغ 

ار ناهد  هدولاین  نارازه و  هشوگ  ره 

میتسلا تابارخ  نانیشن  هشوگ  ام 

میتسم هدکیم  نیا  رد  تسه  ییم  يوب  ات 

تسین مربخ  شماج  یم و  زک  يا  هچب  اسرت 

تسین مرگج  نآ  یلو  مان  شمرب  مهاوخ 

شیاپ هب  هدجس  منک  هکسب  زا  مدش  رفاک 

تسین مرمک  رب  وا  زا  يرانز  هک  تسنیا 

تسنیا تب  تاجانم  هک  مزاون  سوقان 

تسین مرذگ  نارامش  حیبست  �هقلح  رد 

راد رس  رادومن  تسا  بیلص  هک  اجنآ 

تسین مرس  یغارس ز  تشگ و  مک  دش و  میاپ 

ریبدت هچ  رما  دنک  ریزنخ  تمدخ  رگ 

مریگ
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تسین مرگد  قیرط  هک  تمدخ  هر 

اسرت رتخد  یپ  هلچ  دس  سپ  یخیش 

تسین مرتشیب  نید  تریغ  وا  زا  درک ، نآ 

زاس مرت  تسم  نیا  زا  هداب  وگ  هچب  اسرت 

تسین مربخ  میوگب  رانز  نتسب  ات 

میتسلا تابارخ  نانیشن  هشوگ  ام 

میتسم هدکیم  نیا  رد  تسه  ییم  يوب  ات 

میدنبب رانز  هک  رما  دنک  قشع  رگ 

میدنبب رازاب  رس  رد  ناغم  رانز 

میظعت یپ  زا  میهد  رات  ره  هب  هسوب  دس 

میدنبب رات  ره  رس  رب  شتب  حیبست 

دندنسپن دلقم  ناراد  هعموص  رگ 

میدنبب راب  رگد  دنیاشگ  دنچ  ره 

دیاشگ فطل  رد  وچ  لد  رب  هک  مولعم 

میدنبب رامسم  هب  شیوخرب  هک  قشع  نآ 

قلح وا  من  را  کشخ  هداب و  يرت  بلرب 

میدنبب رامخ  رد  زا  فرط  هچ  تسادیپ 

شوگ رب  رس و  رب  دود  هک  دیآ  شوخ  هداب  نآ 

میدنبب رایشه  مدرم  نخس  هار 

میتسلا تابارخ  نانیشن  هشوگ  ام 

میتسم هدکیم  نیا  رد  تسه  ییم  يوب  ات 
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رامخ هناخ  زا  يا  هعمج  بش  هک  مهاوخ 

راد نید  دهاز  هعموص  رد  هب  میآ 

یقرز هدرپ  ره  سپ  زا  منکشب و  رد 

رادنپ تب  دس  وا  لد  زا  منکف  نوریب 

ریز نآ  زا  سولاس و  هقرخ  شمرد  نت  رب 

رانز هقلح  دس  هعموص  رد  هب  مرآ 

رابکی هب  دندیشک  تخر  ادخ  نادرم 

راتسد هبج و  زجب  تسین  نایم  هب  يزیچ 

دنقرز همه  ییایر  ناراد  هعموص  نیا 

راوخ حدق  دنر  نامه  میدرک  هبرجت  سپ 

تساوخ ام  ندرک  نخس  رذع  ام  ندروخ  یم 

رایشه مدرم  نخس  دنریگن  تسم  رب 

میتسلا تابارخ  نانیشن  هشوگ  ام 

میتسم هدکیم  نیا  رد  تسه  ییم  يوب  ات 

مدیشک شوگ  هسردم و  رد  هب  متفر 

مدنیشن یپ ،  مرب  ماجنا  هب  هک  یفرح 

لوخدم همه  شلیلد  تفر و  نخس  لصا  دس 

مدیسرن ینیقی  هب  ینامگ  کش و  زا 

هتسبن چیه  وا  رد  تشگ  لح  هک  هدقع  سب 

مدیلک لفق  دس  دندوشگن ز  رد  کی 

دنتفگ
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راک لصحام  نیبب  يآ و  نورد 

مدیدن هدرک  هیس  دنچ  یقرو  زا  ریغ 

دنتشونن یباتک  چیه  رد  هک  دنتفگ 

مدیبلط ناشیا  زک  قشع  هلأسم  ره 

سلجم �هقلح  رس  روصنم ز  یم  متسج 

مدیشچن زگره  هک  تفگ  یبلط  یم  نآ 

چیه رگد  دوب و  يرسدرد  وا  رد  هک  مدید 

مدیود هناخیم  هب  زاب  ناشکدرد  اب 

میتسلا تابارخ  نانیشن  هشوگ  ام 

میتسم هدکیم  نیا  رد  تسه  ییم  يوب  ات 

یمیس رز و  مرادن  هک  هنملا هللا 

یمیل صرح  زا  موش ،  یسیسخ  لخب  زک 

دلخ هدیام  درب  ریغ  ات  هک  هن  یلغش 

یمیحج تخورفا  دوخ  ناج  یپ  دیاب ز 

نادنز لگ  رد  اپ  هن  ناوید و  لماع  هن 

یمیب �هتسخ  ین  يدیما و  �هتسب  ین 

یقلد ندیشوپ  یقلح و  نیمه  مییام و 

یمیلگ هراپ  دوب و  سب  نان  �هشوگ  کی 

رودزم هلبزم  یپ  تسواک  یمکش  رهب 

یمیظع بیع  دوب  هلفس  ره  �هزویرد 

عناق لد  مشچ و  يریس  دوب  هک  اجنآ  ز 
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یمین هب  هک  یصرق  هب  هن  مزاسب  زور  هد 

تسارام هک  هداب  نآ  زا  دریگ  اذغ  حور  رگ 

یمیسن کیرحت  هب  تسیز  ناوت  لاس  دس 

میتسلا تابارخ  نانیشن  هشوگ  ام 

میتسم هدکیم  نیا  رد  تسه  ییم  يوب  ات 

هنامز لها  زا  هن  هوکش  نامز  مراد ز 

هنارت هب  میوگب  هک  يزاس  برطم و  وک 

مزاسب هزات  زا  يا  هزاوآ  رس  هک  مهاوخ 

هناغچ زاوآ  هب  رازاب  هب  دنرک 

تفگ ناوت  هچ  ار  شنتخادنا  ندنک و  رس 

هناد هن  تس و  هدیبلط  یبآ  هن  هک  یغرم 

تس هدونش  راب  کی  هک  تس  هدوب  هک  دهع  رد 

هناسف هب  هناسف  تسه  ناهج  خیرات 

ددنسپ هک  ندومن  ریت  فده  لبلب 

هنامز روهشم  لبلب  دوب  هک  هصاخ 

مدرک هچ   ، تسیچ مهنگ  تبحم  قشع و  زج 

هناشن قاشع  لد  ار  تمغ  ریت  يا 

یم هدب  تسا ،  زارد  تسم  نخس  یقاس 

هنایم ای ز  دشک  هوکش  رس  درد  ات 

میتسلا تابارخ  نانیشن  هشوگ  ام 

يوب ات 
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میتسم هدکیم  نیا  رد  تسه  ییم 

تسا بارش  مزب  نابز  هب  دمآ  يا  هوکش  رگ 

تسا بآ  ملاع  لد  دنیوشب ز  هک  دیاب 

دلانب شیوخ  زا  رگ  تخوس  ناوتن  شنیز 

تسا بابک  هتشگ  دوخ  نغور  رد  هک  غرم  نآ 

دیآ نت  هب  شناج  يزور و  دسرب  يربا 

تسا بارس  بآ  رد  هک  هدیسفت  یهام  نآ 

شیوک هب  غرم  ناوخم  تسین  شا  ههقهق  رگ 

تسا باقع  ياج  شهگمارآ  هک  کبک  نآ 

کیل مرح  رود  نم  دصقم  ملگ و  رد  اپ 

تسا بالخ  هلمج  مهر  هکنآ  مه ز  رب  نوچ  ات 

یم زا  رپ  تس  هشیش  همه  مراب  هک  هفرط  نیو 

تسا بارخ  راک  یهت ،  هشیش  دوش  هک  یتقو 

دنیبب مشچ و  دنک  زاب  ات  هک  رضخ  وک 

تسا بان  �هداب  زا  رپ  هک  اهمخ  هناخمخ و 

میتسلا تابارخ  نانیشن  هشوگ  ام 

میتسم هدکیم  نیا  رد  تسه  ییم  يوب  ات 

وا مخ  يال  زا  ما  هدرورپ  هک  هناخیم 

وا مخ  ياپ  هت  كاخ  نم  رس  اداب 

هن نم  رس  رب  نم ،  رس  ریز  هب  تسا  فیح 

وا مخ  يالاب  هب  تس  هدوب  هک  تشخ  نآ 
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حیبست لگ  يارب  هک  اجنآ  متمدخ  رد 

وا مخ  ياج  زا  رگم  مرآ  فک  هب  یکاخ 

دیآ سک  دقع  رد  هک  تس  يروس  هچ  يروس و 

وا مخ  ياز  برط  رکب  نآ  بنعلا  تنب 

دیامن هچ  شحون  یتشک  دنک  هچ  نافوت 

وا مخ  يایرد  جوم ز  دنز  هک  یبآ 

مییآ دوخ  هب  تمایق  دیشروخ  يدرز  رد 

وا مخ  يابهص  تس ز  یحوبص  هک  ار  ام 

میتسلا تابارخ  نانیشن  هشوگ  ام 

میتسم هدکیم  نیا  رد  تسه  ییم  يوب  ات 

دیآرب گنچ  زا  همزمز  نآ  رگم  یشحو 

دیآرد هب  یقاس  یم  رکش  �هدهع  زک 

وا شک  هعرج  یپ  هک  یقاب  یقاس  نآ 

دیآ رگ  هشیش  کلف  زاس و  حدق  دیشروخ 

تس یلافس  هب  وا  هدکیم  رد  هک  درد  نآ 

هک تس  یفطل 
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دیآ رز  ماج  رد  وچ  تس  هدرک 

شیوخ رس  جات  وا  یم  يوبس  دهاوخ ز 

دیآ رمک  نیرز  هدنب  شدس  هک  سک  نآ 

هار ینکف  رگ  وا  �هناخیم  هچوک  رد 

دیآرظن رد  ارت  هک  شکوبس  رضخ  سب 

دنناود شیپ  تحدق  دس  ینزب ،  ردرگ 

دیآ رحس  سورخ  زاوآ  هک  تقو  نآ 

تخر ربب  تخس و  نزب  ریگ و  شبش  ریم  وگ 

دیآرد هب  اجنآ  زا  هاگنابش  هک  یتسم 

میتسلا تابارخ  نانیشن  هشوگ  ام 

میتسم هدکیم  نیا  رد  تسه  ییم  يوب  ات 

تابیکرت

یناشیرپ حرش 

دینک شوگ  نم  یناشیرپ  حرش  ناتسود 

دینک شوگ  نم  یناهنپ  مغ  ناتساد 

دینک شوگ  نم  یناماس  رس و  یب  هصق 

دینک شوگ  نم  یناریح  نم و  يوگو  تفگ 

یک ات  نتفگن  زوس  ناج  شتآ  نیا  حرش 

یک ات  نتفهن  زار  نیا  متخوس  متخوس 

میدوب ییوک  نکاس  لد  نم و  يراگزور 

میدوب ییوج  هدبرع  تب  يوک  نکاس 
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میدوب ییور  �هناوید  هتخاب ، نید  لقع و 

میدوب ییوم  هلسلس  �هلسلس  �هتسب 

دوبن دنب  لد  نم و  زا  ریغ  هلسلس  نآ  رد  سک 

دوبن دنتسه  هک  هلمج  نیا  زا  راتفرگ  کی 

تشادن رامیب  همهنیا  شنز  هزمغ  سگرن 

تشادن راتفرگ  چیه  شنکشرپ  لبنس 

تشادن رازاب  یمرگ  يرتشم و  همهنیا 

تشادن رادیرخ  چیه  یلو  دوب  یفسوی 

مدوب نم  شدش  رادیرخ  هک  سک  نآ  لوا 

مدوب نم  شدش  رازاب  یمرگ  ثعاب 

وا ییانعر  یبوخ و  ببس  دش  نم  قشع 

وا ییابیز  ترهش  نم  ییاوسر  داد 

وا ییارالد  حرش  اج  همه  مداد  هکسب 

وا ییاشامت  ياغوغ  تشگرپ ز  رهش 

دراد ناوارف  هتشگرس  قشاع  نامز  نیا 

دراد ناماس  رس و  یب  نم  گرب  رس  یک 

رگد يار  نیا  زا  هب  مرادن  تسنیا و  هراچ 

رگد يارآ  لد  هب  لد  رگد  ياج  مهد  هک 

رگد ياپ  فک  ریز  منک  شرف  دوخ  مشچ 

رگد ياج  منز  هسوب  رگد  ياپ  فک  رب 

دوب دهاوخ  نیمه  تسنیا و  نم  يار  نیا  زا  دعب 
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متسه و نیا  رب  نم 
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دوبدهاوخ نینچ  هتبلا 

تس یکی  ود  ره  نهک  رای  ون و  رای  وا  شیپ 

تس یکی  ودره  نم  تمرح  یعدم و  تمرح 

تس یکیود  ره  نمچ  غرم  لزغ  غاز و  لوق 

تس یکی  ود  ره  نغز  ياغوغ  لبلب و  �همغن 

دوبن ناسکی  همه  ردق  هک  هتسنادن  نیا 

دوبن ناحلا  شوخ  غرم  هبترم  ار  غاز 

هب مشاب  رگد  راک  یپ  تسا  نینچ  نوچ 

هب مشاب  رگد  رادلد  یپ  يزور  دنچ 

هب مشاب  رگد  راسخر  لگ  بیلدنع 

هب مشاب  رگد  رازلگ  �همغن  شوخ  غرم 

شزاس ناتسد  لبلب  موش  هک  وک  یلگون 

شزاتمم نمچ  ناناوج  هزات  زا  مزاس 

تسه يرازآ  مد  هب  مد  وا  زا  مناج  رب  هک  نآ 

تسه يرای  شنم  لد ز  رب  هک  تفای  ناوت  یم 

تسه يراع  شرگا  نم  یگدنب  نم و  زا 

تسه يرادیرخ  هشوگ  ره  هب  هک  دشورفب 

یسک رهش  نیا  رد  تسین  نم  يرادافو  هب 

یسب رادیرخ  تسه  ارم  وچمه  يا  هدنب 

تسا سب  میدیود  وت  قشع  هر  رد  یتدم 

تسا سب  میدیرب  درد  �هیداب  دص  هار 
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تسا سب  میدیشک  زاب  بلط  هار  زا  مدق 

تسا سب  میدید  هلحرم  نیا  رخآ  لوا و 

رگد يارآ  لد  يوکرس  ام و  نیا  زا  دعب 

رگد ياغوغ  یناوخلزغ و  هب  یلازغ  اب 

دورن نوزحم  لد  زا  رهم  هک  رادنپم  وت 

دورن نوریب  دتفا و  ناج  هب  قشع  شتآ 

دورن نوسفا  هناسفا و  دص  هب  تبحم  نیو 

دورن نوچ  دورب  نیا ،  تسا  طلغ  نامگ  هچ 

دوش هدرزآ  وت  نارای  وت و  زا  سک  دنچ 

دوش هدرسفا  هفیاط  نیا  يدرس  زا  خزود 

منیب تنارگد  ماک  هب  دنچ  رسپ  يا 

منیب تنارگد  ماج  تسم ز  شوخرس و 

منیب تنارگد  مادم  شیع  هیام 

منیب تنارگد  ماع  سلجم  یقاس 

دنچ یکاب  یب  هچ  رای  يدش  هک  یناد  هچ  وت 

دنچ یکانسوه  دنرادن  هک  اهسوه  هچ 

شابم زادنارب  هناخ  هفیاط  نیا  رای 

شابم زاسمد  هفیاط  نیا  هب  تسا  فیح  وت  زا 

نیا هب  هرهش  يوش  یم 
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شابم زاوآ  مه  هقرف 

شابم زاب  اغد  نافیرح  بعل  زا  لفاغ 

ار دوخ  يزاسن  لغش  نیا  هب  لوغشم  هک  هب 

ار دوخ  يزابب  هک  ادابم  تس  يراک  هن  نیا 

دنتسه نارامش  بیع  یسب  وت  نیمک  رد 

دنتسه ناراذگ  هنیک  وت  درد ز  رپ  هنیس 

دنتسه ناراکف  هنیس  وت  هنیس ز  رب  غاد 

دنتسه نارای  وت  دصق  رد  هک  تسنیا  ضرغ 

يروخن ییافق  هاگان  هک  هنادرم  شاب 

يروخن ییاپ  هک  شاب  دوخ  یتشک  فقاو 

تفر وت  يور  سوه  یشحو  رطاخ  زا  هچ  رگ 

تفر وت  يوجلد  تماق  يوزرآ  شلد  زو 

تفر وت  يوک  زا  لد  هدرزآ  هدرزآ و  لد  دش 

تفر وت  يوخ  یشوخان  زا  هلگ  رپ  لد  اب 

دنک شومارف  وت  يافو  هک  شاح هللا 

دنک شوگ  ناسک  زیمآ  تحلصم  نخس 

رازآ لد  رای  �هلگ 

ارت تسین  افو  ییوب ز  هک  هزات  لگ  يا 

ارت تسین  افج  راخ  شنزرس  زا  ربخ 

ارت تسین  اون  گرب و  یب  لبلب  رب  محر 

ارت تسین  الب  ناریسا  هب  یتافتلا 

رازآ لد  رای  �www.Ghaemiyeh.comهلگ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 667 

http://www.ghaemiyeh.com


ارت تسین  ام  مغ  الصا  مغ و  ریسا  ام 

ارت تسین  ارچ  محر  دوخ  مغ  ریسا  اب 

دوب دیاب  یمن  كانمغ  قشاع  زا  غراف 

دوب دبای  یمن  كاب  یب  همهنیا  نم  ناج 

یشاب نادنخ  همه  يور  هب  دنچ  لگ  وچمه 

یشاب ناتسلگ  تشگلگ  هب  ریغ  هرمه 

یشاب نابیرگ  تسد و  يرگد  اب  نامز  ره 

یشاب نامیشپ  هدرک  زا  هک  شیدنیب  ناز 

یشاب ناشیرپ  دنشابن و  عمج  اب  عمج 

یشاب ناریح  يرآ و  ام  یناریح  دای 

دشک وت  يافج  هک  دشاب  هک  میشابن  ام 

دشک وت  يارب  روج  دص  دزاس و  افج  هب 

دوب دیاب  یمن  رایغا  �هناشاک  هب  بش 

دوب دیاب  یمن  رات  بش  عمش  ار  ریغ 

دوب دیاب  یمن  رای  سک  همه  اب  اج  همه 

دوب دیاب  یمن  رازآ  لد  رایغا  رای 

دوب دیاب  یمن  راز  نم  نوخ  �هنشت 

دوب دیاب  یمن  راوخنوخ  هبترم  نیا  هب  ات 

تست یماندب  ثعاب  موش  هتشک  رگا  نم 

تست یماکدوخ  یکاب و  یب  ترهش  بجوم 

وت زج  يرگید 

رازآ لد  رای  �www.Ghaemiyeh.comهلگ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 668 

http://www.ghaemiyeh.com


رازآ لد  رای  �www.Ghaemiyeh.comهلگ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 669 

http://www.ghaemiyeh.com


درکن رازآ  همهنیا  ارم 

درکنراوخ ارم  قلخ  رظن  رد  سک  وت  زج 

درکن راکمتس  چیه  نم  هب  وت  يدرک  هچنآ 

درکن راک  نیا  رگدادیب  لد  نیگنس  چیه 

درکن رامیب  نم  اب  يرگد  اهمتس  نیا 

درکن راز  نم  رازآ  همهنیا  سکچیه 

نم ندرم  ضرغ  تسه  نم  ندرزآ  رگ ز 

نم ندرزآ  یپ  زا  شکم  رازآ  مدرم ، 

تسا طلغ  نداد  وت  هب  لد  یلدگنس ،  نم  ناج 

تسا طلغ  نداتف  كاخ  نوچ  وت  هار  رس  رب 

تسا طلغ  نداشگ  وت  يور  هب  دیما  مشچ 

تسا طلغ  نداهن  وت  هار  هب  درگ  رپ  يور 

تسا طلغ  نداتس  وت ،  يوک  تسالوا ز  نتفر 

تسا طلغ  نداد  وت  يانمت  هب  نیریش  ناج 

دشاب تراز  قشاع  مغ  هک  ینآ  هن  وت 

دشاب تراذگ  كاخ  نآ  رب  كاخ  دوش  نوچ 

تسین يریبدت  مناریح و  هک  تسه  یتدم 

تسین يریبدت  مناماس و  رس و  یب  قشاع 

تسین يریبدت  منابیرگ و  هب  رس  تمغ  زا 

تسین يریبدت  مناماد و  هب  هتفر  لد  نوخ 

تسین يریبدت  مناسنیدب و  وت  يافج  زا 
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تسین يریبدت  منامیشپ و  درک  ناوت  هچ 

منک ریرقت  هک  هب  دوخ  یگدنامرد  حرش 

منک ریبدت  هچ  تسیچ  نم  �هراچ  مزجاع 

تسا رایسب  ناهج  ناتسلگ  زیخون  لخن 

تسا رایسب  ناور  ورس  یسب ،  غاب  نیا  لگ 

تسا رایسب  ناج  رگتراغ  وت  وچمه  نم  ناج 

تسا رایسب  نایم  يوم  رمک  نیرز  كرت 

تسا رایسب  ناهد  گنت  رکش  وچمه  بل  اب 

تسا رایسب  ناوج  تسین ، ناوج  وت  زا  ریغ  هک  هن 

دنکن قشاع  هب  دادیب  همهنیا  يرگید 

دنکن قفاوم  نارای  ندرزآ  دصق 

وت یناد  یم  مرازآ و  رد  هک  دش  یتدم 

وت یناد  یم  مراتفرگ و  وت  دنمک  هب 

وت یناد  یم  مرامیب و  وت  قشع  مغ  زا 

وت یناد  یم  مراد و  ناج  هب  وت  قشع  غاد 

وت یناد  یم  مراب و  یم  هژم  زا  لد  نوخ 

وت یناد  یم  مراز و  نینچ  وت  يارب  زا 

نابز زا 
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زگره مدونشن  یثیدح  وت 

زگره مدوبن  فرح  کی  هدنمرش  وت  زا 

تیوخ زا  موش  هدرزآ  هک  عون  نآ  نکم 

تیوک زا  مشکب  اپ  مهن و  لد  رب  تسد 

تیوس میاین  دعب  نم  مریگ و  يا  هشوگ 

تیوجلد دق  دای  رگد  راب  منکن 

تیوکین خر  ياشامت  مشوپ ز  هدید 

تیور زا  موش  هدنمرش  میوگ و  ینخس 

شیوخ �هدرزآ  لد  دصق  نکم  دنپ و  ونشب 

شیوخ �هدرک  زا  يوش  نامیشپ  رایسب  هنرو 

مور ماش  ترد  كاخ  زا  میآ و  حبص  دنچ 

مور ماکان  هب  ماکدوخ  وت  يوک  رس  زا 

مور مانشد  هب  هدرزآ  میوگ و  اعد  دص 

مور مار  يوشن  نم  اب  میآ و  تیپ  زا 

مور ماجنارس  هریت  نم  وت  زا  رود  رود 

مور ماگ  کی  وت  هارمه  هک  هرهز  دوبن 

دشاب وخدب  لد و  نیگنس  همهنیا  ارچ  سک 

دشاب وکین  هک  تسین  یشور  نیا  نم  ناج 

يزیهرپ یم  هچ  رای  يوشن  نم  اب  هچ  زا 

يزیهرپ یم  هچ  رامیب  نم  اب  وش  رای 

يزیهرپ یم  هچ  راز  نم  عنام ز  تسیچ 
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يزیهرپ یم  هچ  راب  رکش  لعل  اشگب 

يزیهرپ یم  هچ  راوخنوخ  تب  يا  نز  فرح 

يزیهرپ یم  هچ  راهظا  ینک  یثیدح  هن 

نزم فرح  افو  بابرا  هب  تفگ  ارت  هک 

نزم فرح  ام  هب  راب  کی  نز و  وربا  رب  نیچ 

دناد یم  الب  ریشمش  �هتشک  نم  درد 

دناد یم  افج  غاد  هتخوس  نم  زوس 

دناد یم  انف  يارحص  نکاس  منکسم 

دناد یم  اپ  رس و  یب  نم  لاح  سک  همه 

دناد یم  ارم  روط  سک  مه  مزابکاپ 

دناد یم  ادخ  تسین  تنم  وچمه  یقشاع 

موش هراچیب  هک  راذگم  نک و  نم  �هراچ 

موش هراوآ  وت  يوک  زا  مریگ و  دوخ  رس 

تفر مهاوخ  رت  هدید  اب  وت  يوک  رس  زا 

تفر مهاوخ  رگج  بانوخ  هب  هدولآ  هرهچ 

تفر مهاوخ  رظن  شیپ  زا  ینک  یم  رظن  ات 

تفر مهاوخ  رحس  ماش ،  ترد  متفرن ز  رگ 

تفر مهاوخ  رگد  راب  ره  وچ  راب  نیا  هک  هن 

مندمآزاب تسین 
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تفر مهاوخ  رگا  زاب 

متفر متفر ،  وچ  راز  نم  وت  يافج  زا 

متفر متفر ،  وچ  راب  نیا  هک  فطل  نک  فطل 

مشاب ربارب  كاخ  اب  وت  يوک  رد  دنچ 

مشاب رگمتس  وت  يافج  لام  اپ  دنچ 

مشاب رتمک  همه  زا  ردق  هب  وت ،  شیپ  دنچ 

مشاب ردکم  شیکدب  تب  يا  دنچ  وت  زا 

مشاب رگید  تب  دوجس  هب  ات  مور  یم 

مشاب رفاک  وت  شیپ  منک  هدجس  رگا  زاب 

یک ات  لفاغت  زان و  مشک  وت  زک  وگب  دوخ 

یک ات  لمحت  شیب  نیا  زا  تسین  متقاط 

موش هدنب  ارت  نیرسن  نماد  هزبس 

موش هدنب  ارت  نیکشم  طخ  يادتبا 

موش هدنب  ارت  نیک  ندز و  وربا  رب  نیچ 

موش هدنب  ارت  نیچرپ  يوربا  هرگ 

موش هدنب  ارت  نیکمت  نتفگان و  فرح 

موش هدنب  ارت  نییآ  یبوبحم و  زرط 

يا هتخودنا  هدعاق  نیا  هک  ز  هللا ،  هللا ، 

يا هتخومآ  هک  اهنیا ز  وت  داتسا  تسیک 

منیب یم  مه  یپ  زا  نم  هک  روج  همهنیا 

منیب یم  مدع  يوک  رس  هب  ار  دوخ  دوز 
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منیب یم  مغ  همهنیا  نم  تحار و  نارگید 

منیب یم  ملا  درد و  نم  مرخ و  سک  همه 

منیب یم  مک  مراد و  عمط  رایسب  فطل 

منیب یم  متس  رایسب  هدرزآ و  متسه 

ریگم هدرزآ  نم  تشرد  فرح  رب  هدرخ 

ریگم هدرخ  دوب ،  هناتشرد  هدرزآ  فرح 

منکن تیاکش  وت  زا  نم  هک  شاب  نانچنآ 

منکن تیانع  فطل و  عمط  عطق  وت  زا 

منکن تیاکح  وت  يافج  مدرم ز  شیپ 

منکن تیاور  وت  درد  �هصق  اج  همه 

منکن تیاهن  دح و  یب  هصق  نیا  رگید 

منکن تیالو  رهش و  ره  �هرهش  ار  شیوخ 

تسا لهس  یهاگن  هب  یشحو  رطاخ  ینک  شوخ 

تسا لهس  یهاگ  وت  یمشچ ز  هشوگ  وت  يوس 

ناریمریم شیاتس  رد 

تسا راهب  لوا  ون و  لاس 

تسا راگن  رد  هلال  لگ و  ياپ 

گنررد تسا  قیاقش  يالاو 

تسا راک  مین  هچنغ  نهاریپ 

هک هلعش  نآ 
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دراد مان  هلال 

تسا رارش  نوچ  زونه  گنس  رد 

ریش رپ  تسا  هفوکش  ناتسپ 

تسا راوخریش  غاب  �هوابون 

هتسج هزات  هخاش  رس  زا  گرب 

تسا رام  نابز  رگم  هک  ایوگ 

دینیبب يدرمز  شرف  نیا 

تسا راتو  دوپ  هزبس  خن  زا  شک 

يراهب لگ  نیشن  هدرپ  يا 

تسا راظتنا  رد  تنمچ  غرم 

دیارس یم  هنارت  نزو  نیا 

تسا راسخاش  میقم  هک  یغرم 

زورفا ملاع  راهب  هزات  ياک 

زورون داب و  دیع  وت  زور  ره 

داب نازخ  یب  راهب  وت  تخب 

داب ناتسوب  گشر  وت  ملاع ز 

مجنا زا  داب  مشچ  همه  نودرگ 

داب نابهاگن  تدب  مشچ  زو 

تسا يوپ  جوا  قارب  هک  تردق 

داب نانع  مه  خرچ  نسوت  اب 

تساهوزرآ رفم  هک  تمزب 
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داب نامأوت  دلخ  تعسو  اب 

تناشف رهگ  فک  راثآ 

داب ناشکهک  هار  رگ  تنیز 

مهو وت  يایربک  هصرع  رد 

داب نایم  دهن  مدق  هک  اج  ره 

ناریگ هشوگ  رکذ  هشوگ  رد 

: داب نابز  ره  رارط  رکذ  نیا 

ناریمریم داب  هثداح  زک 

ناریگ هشوگ  ياعد  ظفح  رد 

هاگرخ تسد  کلف ز  هک  اجنآ 

هار اهلاس  تسه  وت  ردق  اب 

سب وت  فطل  کلک  هحشر ز  کی 

هاج یقرت  �هسدنه  رد 

فلا دوش  فلا  زک و  تس  یمزج 

هاجنپ جنپ و  تسوزک ،  تس  يرفص 

درک تنمشد  ماک  هنشت و  بل 

هاتوک تسد  دیما  خاش  زا 

خاش رس  رب  هویمو  هن  یتسد 

هاچ هت  رد  بآ  هن و  يولد 

تس يوزج  لاله  هم  دنیوگ ز 

هاک یگریت  رهم  وترپ  وز 
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تمصخ هدرک  تسا ،  طلغ  ین  ین 

هآ زا  هریت  هام  �هنییآ 

گنز نآ  لقیص  هب  درب  وت  يار 

هام �هتسب  گنز  �هنییآ  ز 

تسا بای  رون  وت  زا  هم  هک  ینعی 

تسا باتفآ  رون  هن ،  رون  نآ 

ملاع نامتاح  متاح  يا 

متاح رازه  متاح ،  کی  ین 

ار عمط  وت  ياطع  رهش  رد 

مه یپ  رد  شیب  هلفاق  دس 

تیاطع کی  تارب  هجورد 

مک دوب  ناک  رحب و  لصاح  دس 

ار ناکو  رحب  تس  يرگج  غاد 

متاخ نیگن  نآ  زا  شقن  ره 

رهد شیارآ 
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تسا كاخ  بآ و  ز 

مرکم اه  هدید  هب  ود  ره  نآ 

رد نیا  كاخ  كاخ ،  هچ  كاخ  نآ 

مزمز بآ  بآ ،  هچ  بآ  ناو 

یهانت زا  دنهر  داعبا 

مسجم دوش  وت  تمه  رگ 

دیامن را  تیار  يدرگاش 

من دوش  هنیآ  رگنشور 

یهاوخ وت  رگ  هک  يراد  ییار 

یهایس درب  نورب  گنر  زا 

تساپ هت  نآ  كاخ  هک  قرف  ره 

تساس کلف  دوب  نم  رس  دوخ  رگ 

ار کلف  نماد  هتخاس  رپ 

تسایرد شخب  هیام  هک  وت  دوج 

عون نآ  زک  يرهاوج  عون  نآ 

تسایرث هسیک  هب  تسم  کی 

ناهام هاش  فاوط  هب  اهاش 

تساکو مک  یب  هام  هک  هاش  ین 

شریس قیرط  رد  هک  هلبق  نآ 

تسار دور  یم  هبعک  رد  ات  هر 

نتفر دعتسم  هدش  یشحو 
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تسایهم شا  هدید  ود  نیلعن 

تست هجوت  وا  هر  داز 

تسانمت یتمه  وت  ار ز  وا 

دوبن وت  تمه  هقردب  رگ 

تسادیپ میسر  اجک  هب  دوخ  ام 

ملاع هانپ  وت  �هیاس  يا 

مک تا  هیاس  دابم  هک  برای 

ناگدازهش نیدلا و  ثایغ  هاش  شیاتس  رد 

اوه شوخ  ياضف  يا  میسن و  شوخ  میرح  يا 

اضفرد مه  اوهرد ، مه  یتبح  غاب  کشر 

دننز رس  لگ  زا  هزبس  نوچمه  كاخ  ناگتفخ 

ابص یتیگ  �هصرع  رب  دزو  رگ  تیاضف  زا 

يربون لاهن  ناو  دش  یسرون  ناوج  نیا 

اصع اب  دمآ  يریپ  رگ  تتحاس  تشهب  رد 

دیدپ دیآ  درذگب  لد  رد  هک  يزار  ره  سکع 

افص طرف  زا  وت  رادرک  هنییآ  �هضوح 

رگا نکمم  دوب  یک  یهایس  وا  يافص  اب 

اقب بآ  همشچ  ياجب  دشاب  تا  هضوح 

حیسم داب  يا  دابآ ، شیع  غاب  میسن  يا 

ازفناج یتسه  هکسب  رورپ ،  حور  یتسه  هکسب 

رادج فقس و  رب  وت  ضیف  زا  هک  دراد  نآ  ناج 
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اشگلد نیشنلد  قاتا  رتچ و  نآ  ردنا 

دسج مسج و  لباق  ددرگ  راوید  تروص 

امن وشن و  توق  دبای  راجشا  تأیه 

تشهب رد  درادن  هر  ترسح  هکنآ  دوجو  اب 

ارس تنج  نیا  رب  ترسح  دس  تسار  تنج  لها 

مزب اجنیا  هک  اهنآ  نامداش 
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دنهن یلاحشوخ 

دنهد یلاحشوخ  داد  دنهن و  یلاحشوخ  مزب 

راهب داب  رب  هنعط  تمیسن  فطل  هدز  يا 

راسمرش تنج  کشر و  رد  مرا  ناتسب  وت  زا 

لد درادرب ز  وت  حور  کبس  داب  يداش 

راسگمغ دس  دوب  زجاع  نآ  زک  یهودنا  راب 

لد دیوش ز  ورف  تشخب  خرف  نآ  ندید 

راب هنیرید  دس  لصو  دیوشن  ارناک  یتفلک 

تیصاخ یتیگ  هب  تنادنخ  گربلگ  دهد  رگ 

راگزور رد  تمرخ  كاخ  ریثأت  دنک  رو 

یمتام مشچ  نوریب ز  دنکفا  تخر  ار  هیرگ 

راوگوس عبط  هب  دزادنا  روس  مزب  حرط 

دنا هتسر  مرخ  هچ  تزیگنا  مرخ  طاسب  رد 

رانچ ورس و  ناور  بآ  هزبس و  رانک  رب 

دیع زورون و  بش  رد  ناناوج  لد  مرخ  وچمه 

راگن ردنا  اهتسد  انح و  ردنا  اهیاپ 

ناتسلگ فرط  هزات  رت  لگ  زا  تنازخ  رد 

راز هزبس  يور  هتسش  بش  من  زا  تزومت  رد 

نک هوک  مشچ  هب  نیریش  زا  رت  نیریش  وت  حرط 

راوتسا نیریش  رصق  ساسا  نوچ  اهانب  ناو 

تسیک رامعم  ارت  نیریش  ياهترامع  نیا 
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تسیک راک  نیریش  رامعم  نیا  شعبط  يادف  ناج 

نیچ شاقن  وا  ردناک  یقاتاو  رتچ  اذبح 

نیرفآ رب  نیرفآ  تریح ،  هب  دیازفا  تریح 

نارق یسیع  زجعم  شرادج  شقن  اب  هدرک 

نیرق ینام  زجعم  شراگن  تروص  اب  هدوب 

زارط سلجم  هم  لاس و  شطاشن  نازاس  همغن 

نیزگ ترشع  بش  زور و  شطاسب  نانیشن  فص 

یگراظن �هدید  شهاگ  دیص  طاسب  رد 

نیمک زا  دیص  نامک ،  زا  ریت  دهج  کنیاک  رظتنم 

نزوگ لابند  دیآ ز  نانچ  شریس  رظن  رد 

نیرس زا  ایوگ  دنک  دهاوخ  تشوگ  شنامز  نیاک 

دراذگب را  داب  هک  ییاشامت  دراد  نآ  مشچ 

نیمز رب  دزیر  هویم  شراد  هویم  تخرد  رب 

بجع دوبن  شنبلگ  خاش  ندیچ ز  لگ  رهب 

نیتسآ زا  نورب  دیآ  رایتخا  یب  رگا  تسد 

فرطرب فلکت  ناوضر  يا  میوگ  یم  نخس  کی 

نیرب دلخ  همه  رد  يرادن  ییاج  نینچنیا 

تنج تس ، ییاج  مه  دابآ  شیع  غاب 
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تسا شوخ  رگ 

نیبب مه  ار  ناتسوب  نیا  ناتسوب ،  نآ  يا  هدید 

رود تسین  نادنچ  غاب  نیز  يرب  رگ  یحرط  دنچ 

رورض اهترامع  نیا  حرط  سودرف  رد  تسه 

شرورپ ناج  خبطم  فصو  ز  زجاع ،  مزجاع ، 

شروخ رد  دشاب  هک  یفصو  منک  نوچ  يرآ  يرآ 

دوش قرغتسم  ياپ و  دزغلب  مسرت  ار  لقع 

شرمرم ضوح  تخل  کی  نآ  رکف  رد  دور  رگ 

تشهب لزن  وا  تاخوبطم  تسادلخ و  �هضور 

شرثوک ضوح  نحص  ردنا  هضور  نیرولب  نآ  و 

هتخادرپ دش  هک  ناک ،  هاگتسد  نآ  اشوخ  يا 

شرهوگ لصا  تس  هزوریف  هک  یسنج  زا  شلصا 

دوشرگ رسیم  ار  ناوضر  هک  قحلا  یخبطم 

شرتسکاخ رب  یهاگ  دروآ ،  شتآ  هاگ 

راک چیه  دیاین  ینام  زا  يزیمآ  گنر  ریغ 

شرظنم قاطا و  نازادرپ  شقن  تسد  شیپ 

باتفآ نابات  سأرلا  تمس  يرادنپ ز  تسه 

شرز يوگ  رکیپ  ناشخر  فقس  نایم  رد 

تفاینرد ار  وا  نوگانوگ  تایصوصخ  سک 

شرد زا  دیآ  هک  ره  دنامب  تریح  رد  هکناز 

ار كاخ  تعنص  تسد  دشخبن  یبوخ  همهنیا 
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شرگید ياج  یبوخ ز  �هیاریپ  نیا  تسه 

تسام هاش  تافتلا  وا  �هیاریپ  �هیام 

تسارس خبطم  رد  رب  نایادگ  نوچ  شخرچ  هک  نآ 

دوجو رازلگ  هزات  تدوج  ربا  ضیف  يا ز 

دوج غاب  زا  دزن  رس  زگره  وت  نوچ  یلخن  هزات 

تسه هکنآ  دمحم  نیدلا  ثایغ  لد  ایرد  هاش 

دوبک خرچ  يرفولین  شتمه  ضایر  زا 

وا میظغت  اب  مان  ایوگ  تس  هدجس  تیآ 

دوجس رد  نودرگ  داتفا  شمدناوخ  هگ  ره  هکناز 

تانکمم بصن  لزع و  يارب  زا  دننارکاچ 

دوب دوبان و  وت  فطل  رهق و  یهن و  رما و  شیپ 

تانیاک لوبق  در و  یپ  زا  دننامداخ 

دوز رید و  توفع  مشخ و  میبو و  دیما  رد  رب 

نوک عرر  رانک  رد  هداتس  مدید  ار  گرم 

دورد یم  نآ  تنمشد ،  مخت  یتشک ز  نیا  هچ  ره 

داسف هاگ  رطخ  رد  هتسشن  مدید  ار  هنتف 

ره
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دوشگ یم  نیا  وت ،  هاوخدب  رب  تسب  یم  نآ  هچ 

باوخ هب  ار  تلود  تخب و  مدید  حبص  تقو  شود 

دوتس یم  ار  یکی  نآ  تفگ ، یم  حدم  ار  یکی  نیاک 

شومخ شدنتفگ  تسیک ،  يانث  حدم و  نیا  متفگ 

دونشو تفگ  نیا  زا  ام  دارم  ینادیمن  دوخ 

رادمان راکماک  ياه  هدازهش  تحدم 

راکماک متاخ  هب  ات  رادمان و  مدآ  هب  ات 

ناش ردق و  دیازف  نونکا  ار  لابقا  تلود و 

ناهج دش  نیزم  ناش ، یلاع  ردق و  یلاع  ود  زک 

شیب هلمج  ناگرزب  زا  یلاسدرخ  دوجو  اب 

نأش هب  مه  ردق و  هب  مه  ملح و  هب  مه  ملع و  هب  مه 

ریصق ناشدق  رب  گنت و  ناشیا  میظعت  رس  رب 

نامسآ يابق  مه  باتفآ و  هالک  مه 

باکر ردنا  باتفآ  هداتف  ار  نیا  تمشح 

نانع ردنا  نامسآ  هدیود  ار  نآ  تعفر 

شیوخ نارقا  زا  شیپ  شناد ، ظفح  رد  یکی  نیا 

ناد ریسفت  زا  هاوخ  ناوخ و  دیوجت  زا  هاوخ 

هاج زع و  باتفآ  هللا ، تمعن  یناث  هاش 

ناشن هش  هاش  داماد  ناورسخ ،  نیشن  فص 

تنطلس يامه  رف  �هیاریپ  یکی  نآ 

نایشآ نودرگ  دیص  تلود  زادرپون  زاب 
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تسه هک  هللا  لیلخ  ملاع  �هدازهش  ترضح 

ناکمال رب  شا  هیاپ  نیکمت ،  ياپ  شنیمز  رب 

ياپب دیاپ ،  نامسآ  ات  نیا  هب  دیوگ  یم  رهد 

نامب دنام ، یم  رهد  ات  نآ  هب  دیوگ  یم  خرچ 

تخب لابقا و  اب  هاش  نآ  هدازهش و  نیا  برای 

تخت جات و  بیز  رف و  رهب  دنشاب  دبا  ات 

داب دوصقم  �هلبق  میاد  هاگرد  نیا  برای 

داب دوبان  نادناخ  نیا  نمشد  دشاب  هک  ره 

کلم دشاب  همه  رگ  دوبن  وت  لوبقم  هک  ره 

داب دودرم  ایربک  نامسآ  ناطیش ز  وچمه 

دوب رو  ناتسلگ ،  گرب  رس و  ار  تمصخ  تسین 

داب دورمن  شتآ  صاوخ  ناتسب  لگ  اب 

تنمشد ماقتنا  رد  یشوخان  راگزور 

داب دولآ  مشخ  ریش  راد و  مخز  رام  وچمه 

ینعی هصغ ،  ناهج  رد 
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وت هاوخدب  رطاخ 

داب دوجوم  ملا  دس  مغ ،  کی  مودعم  هدشان 

يدزیا ظفح  دس  زا  تتمرح  میرح  رد 

داب دودسم  دبا  ات  ثداوح  جوجأی  هار 

نامسآ تعفر  ردق و  نیا  اب  دودحم  دوب  ات 

داب دودحمان  وت  ردق  نامسآ  فالخرب 

لک وزج و  حالص  رد  برای  شیپ  يریگ  هچ  ره 

داب دومحم  شرخآو  داب  دوعسم  شلوا 

ناوخ حدم  يوگ و  حدم  نارازهدس  یشحو  وچمه 

نارماک راکماک و  تحیدم  نمی  زا  داب 

یمهف الم  وجه  رد 

وت تمرح  رسک  هدش  مزال 

وت تصخر  هب  یمهف  الم 

دوب رگد  يدیک  تبون  يد 

وت تبون  تس  هدش  زورما 

شحف دس  زاب  تفگ  دیاب  یم 

وت تبکن  هک ز  تبکن  زا 

شین مدز  یم  هنارد  هدرپ  شوخ 

وت تمصع  لها  رب  ياو  يا 

میوگب رگا  یشکب  ار  دوخ 

وت تیمح  زا  يدرم و  زا 
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ریم رطاخ  رهب  هک  تسنیا 

وت تروص  ظفح  هدش  بجاو 

شاب نینچ  وگ   ، مییتبکن ام 

وت ترضح  تسا  یتلود  شوخ 

وک تتلود  تسا ،  رای  تزوگ 

وت تلود  هب  وت و  هب  مزوگ 

بآ رهز  هب  ما  هدادب  ریشمش 

بات يروآ  رگ  ترگج  مزان 

ینامن نادحلم  هب  چیه  وت 

داحلا هب  يا  هرهش  هک  تسنوچ 

ناتهب رازه  دس  تمهت و  دس 

دانسا دننک  یم  وت  هب  مدرم 

تسییالب دب  قلخ ،  �هنعط  نیا 

داز یمن  تردام  هک  شاک  يا 

میوگ هچ  وت  نایتمصع  زا 

داد ناوت  یمن  وت  هب  مانشد 

يدرگ دنب  دنب  هک  دنهاوخ 

دازآ هب  ات  ریگب  هدنب  زا 

یقلخ وت  نمشد  نت و  کی  وت 

دالج رازه  ینتشک و  کی 

تس هدرک  گرزب  تگس  ریش  زا 
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دانیشن وت  گرم  هب  هک  ردام ،

تیمدآ اجک و  وت  تاذ 

تیمدآ هب  يوشن  مدآ 

تسین ربخ  ارت  بش  �هصق  زا 

تسین رک  شوگ  چیه  وت  شوگ  نوچ 

یتسم باوخ  هب  یهگتشاچ ، ات 

تسین رحس  نز  لهد  هب  تشوگ 

تفگ ناوت  یمن  نیا  زا  رتاوسر 

تسین رت  حیرص  نیا  زا  یمانشد 

ار تا  هناخ  هکنانچ  وت  یخسم 

تسین رخ  زغم  میلح و  هب  تجاح 

رس وت  لگ  زا  هک  خاش  نیا 
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دز

تسین رمث  شمدرم  �هنعط  زج 

تفگ ناوت  یم  هک  یمانشد  ره 

تسین رگد  یسک  رد  وت  شیور ز 

تفگ ناوت  یم  هک  يدب  لعف  ره 

تسین رد  هب  امش  �هلسلس  زا 

تسا غورد  نیا  هک  سک  همه  دناد 

تسا غود  تسام  هک  نتفگ  ناوتن 

نک رصتخم  ثیدح  هک  متفگ 

نک رگد  یسک  اب  هدبرع  نیو 

ام هتفگ  يوشن ز  مه  رد 

نک ربتعم  تس  یضرع  اهنیا 

يراد زاب  هشیش  وت  هک  متفگ 

نک رذح  نم  گنس  تسا ز  لهج 

هلیبق کی  نوک  سک و  الاح 

نک رس  راچ  خیم  �هدامآ 

روایب نونک  يا  هتشاک  دوخ 

نک رزگ  رپ  لاوج  هناخ  زا 

اپ رب  وت  زا  تسا  هدش  هنتف  نیا 

نک رد  هب  نامز  نیا  شا  هتسد  دوخ 

اهنخس نیا  تسا  یندرک  رب 
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اهنهد رد  هداتف  هک  ونشب 

تس هدیسر  نابتلغ  هب  مانشد 

تس هدیسر  نامز  نیا  شکب  ار  دوخ 

لد رد  دوب  هک  یینتفگان 

تس هدیسر  نابز  رس  هب  لد  زا 

ریگولگ �همعط  �همقل  دس 

تس هدیسر  ناهد  بل و  کیدزن 

تیور هب  نونک  دوش  داب  رب 

تس هدیسر  نادریت  هب  ریت  نیاک 

سومان دنب  تسکش  دنب  نآ 

تس هدیسر  ناشرسک  هب  دنب  نیا 

دنام تسرد  وت  �هدرپ  نیا 

تس هدیسر  ناتک  نیا  هب  باتهم 

مدیشک تا  همیق  هک  تسنیا 

تس هدیسر  ناوختسا  هب  دراک  نیا 

هراذگ دش  ریت  هک  تسنیا 

تس هدیسر  نامک  هز  هب  متسش 

تسش منک  یم  زاب  هک  زیرگب 

تسج نامک  زا  مریت  هک  زیرگب 

میوگب بسن  زا  هک  راذگب 

میوگب با  دج و  تبسن  زو 
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ینعی وت  مراهچ  تشپ  ات 

میوگب بهل  وب  شک  مزیه 

تتشپ تشپ  مان  هک  راذگب 

میوگب بقل  اب  تینک و  اب 

تسد ناشنوک  منک ز  هاتوک 

میوگب بجو  کی  مد  زا  چیه 

مراین یکبوب  کبوب و  دس 

میوگب بلج  نزو  يدیک  دس 

مشاب شومخ  نم  هک  راذگب 

میوگب بجعلب  هرقف  دس 

نک برع  ادخدک  ینعم  نآ 

میوگب برع  �هیفاق  رد 

مولعم هورگ  نآ  دش  دمآ 

میوگب بش  ظفل  يولهپ  رد 

امیا زمر و  نابز  بایرد 

امعم هیانک و  بایرد 

تلاسر ترضح  رکنم  يا 

تهافس یهز  هلا  ناحبس 

هک یسک  راکنا 
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هام دنک  قش 

تواقش تیاغ  تسیچ ز  زا 

دمحا نید  یسک ز  هتشگرب 

تلالض تیاهن  تسا  نیا 

وت نوچ  تسیدحلم  وت  دوبعم 

تداعس یب  تس  یگس  زین  وا 

تساربت لصاح  وچ  وت  وجه 

تعاط ياه  هدیرج  تسرهف 

تسا داهج  ینعم  وچ  وت  لتق 

تدابع تعاط و  �هیامرس 

بجاو تس  يدمحم  عرش  رد 

تداع لیلد و  دس  هب  وت  لتق 

مانشد نعط و  نابز  هب  ام  زا 

تسایس رجنخ  هب  هاش  و ز 

ام رجنخ  مخز  �هتشک  يا 

ام ربکا  داهج  تسنیا 

«ع» نیسح ترضح  يراوگوس  رد 

تس هدزالب  سوک  هثداح  هکنیا  تسیزور 

تس هدز  البرک  �هکرعم  هب  الب  سوک 

افج هشیت  متس ،  تسد  هکنیا  تسیزور 

تس هدز  افطصم  نمچ  نبلگ  ياپ  رب 
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تیب لها  هآ  قتت  هتسب  هکنیا  تسیزور 

تس هدز  ابع  لآ  رس  رب  هایس  رتچ 

یگنشت بات  زا  دش  کشخ  هکنیا  تسیزور 

تس هدز  اقب  بآ  رب  هدنخ  هک  يا  همشچ  نآ 

البرک دادیب  �هتشک  هکنیا  تسیزور 

تس هدز  ایربک  مرح  رد  داد  يوناز 

شوپ دوبک  خرچ  هک  تسازع  نآ  زورما 

تس هدز  ازع  نیا  یپ  هصاخ  هماج  لین  رب 

يوم هداشگ  ارهز  هک  تس  یمتام  زورما 

تس هدز  اترسحاو  ترسح و  هدز ز  رس  رب 

تسا تمادن  زور  دمآ و  مرحم  ینعی 

تسا تمایق  زور  هک  هچ ،  تمادن  زور 

تساه هتشرف  ناسل  شیپ  هک  سدقلا  حور 

تسالبرک ناناوخ  هیثرم  ناوریپ  زا 

ناهج نیا  رد  دجنگن  گرزب  متام  نیا 

تسازع نیا  ریت  رگد  ناهج  نآ  رد  يرآ 

تسیک يازع  نیا  رون  هلح  هایس  هدرک 

تسافطصم مشچ  کمدرم  هک  اسنلاریخ 

دننک یم  هچ  ربمیپ  مشچ  رون  هب  رگنب 

تسایح یب  مشچ  الب  هچ  نایفوک  مشچ  نیا 

کشخ تشگ  هچ  زا  دنکش  یگنشت  توقای 

«ع» نیسح ترضح  يراوگوس  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 695 

http://www.ghaemiyeh.com


تساقب �همشچ  وا  زا  حشرت  کی  هک  بل  نآ 

تفگن البرک  هعقاو  رگا ز  لبلب 

تسابق شنهاریپ  هک  تسعقاو  هچ  ار  لگ 

یتداعس تخرد  تسا  هداتف  اپ  زا 

تساخن ینبلگ  وا  وچ  رهد  ناتسوبزک 

افطصم ناتسب  تسکش ز  یلگ  خاش 

افطصم ناتسلگ  داتف  وب  گنر و  زک 

نیسح تعیب  نخس  دش  هچ  نایفوک  يا 

اه و همان  نآ  و 
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نیسح تمدخ  يوزرآ 

قایتشا قوش و  نآ  دش  هچ  ایح  یب  موق  يا 

نیسح ترضح  بلطرد  ده  دج و  نآ 

لیقع ملسم  امش  موش  ياه  همان  زا 

نیسح تقرف  ملا  شوخ  درک  شیوخ  اب 

داد رارق  تقشم  هنوگ  رازه  دوخ  اب 

نیسح تبحص  زا  ندش  ادج  یکی  لوا 

دیتشاذگ تقشم  لها  تسد  هب  ار  وا 

نیسح تمرح  وک  ربمیپ و  تمرح  وک 

امش یمورحم  هب  امش و  رب  ياو  يا 

نیسح تمحر  رظن  اب  راک  وچ  دتفا 

لوتب دروآ  دوش و  نوچ  رشح  ناوید 

نیسح توسک  ادخ  شرع  ياپ  هب  نوخ  رپ 

دتف ادخ  رهق  هدرپ ز  هک  دوش  یلاح 

دتف ایبنا  ندب  رب  هزرل  میب  و ز 

تسا رطضم  وت  نیسح  لوسر  ترضح  ای 

تسا رکشل  رپ ز  نیمز  يور  تسا و  نت  کی  يو 

شیوخ نیسح  رب  نیبب  لوسر  ترضح  ای 

تسا رجنخ  غیت و  درگن  یم  هک  فرط  ره  زک 

نافلاخم نایم  لوسر ،  ترضح  ای 

تسا رواکت  تشپ  هداتف ز  نوخ  كاخ و  رب 
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نانمشد برض  زا  وت  نیسح  اضترم ،  ای 

تسا روای  رای و  یب  وت  نیسح  نوچ  هک  رگنب 

وت راقفلاوذ  وک  ییاجک و  وت  تاهیه 

تسا روخرد  تخس  وت  تبرض  تسد و  زورما 

نارگمتس يافج  نسح ز  ترضح  ای 

تسا ربارب  ناج  اب  ردارب  بل  رب  ناج 

شرس رب  تس و  هتفخ  وت  میتی  همطاف  يا 

تسا ردارب  ین  ردپ و  ین  تسا و  ردام  ین 

دنامن سفنمه  شسک  دنام و  دابعلا  نیز 

دنامن سک  چیه  نایگدرپ  ریغ  همیخ  رد 

تشذگ نآ  زا  نیزا و  راک  دنامن و  يرای 

تشذگ نامسآ  مرح ز  تاردخم  هآ 

تیب لها  ناراد  هیزعت  ياترسحاو 

تشذگ ناکمال  زا  هک  تشذگ  ناکم  زا  ین 

داشگ نیک  يوزاب  دش و  يوق  متس  تسد 

تشذگ ناوختسا  زا  هک  دنارب  نانچنآ  غیت 

وت يارب  زک  نآ  ییوت  ناج  سنا و  هاش  ای 

ناوت یم  ناهج  ناج و  رازه  دص  زا 
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تشذگ

وت يافو  زک  یسک  کشر  دیهش  نم  يا 

تشذگ ناهج  زو  ناج  رس  رب  ياپ  داهنب 

شا هدیقع  دیهش و  رح  يادف  اهناج 

تشذگ ناهج  رد  ناج  رس  زا  راو  هدازآ  هک 

تخاب حانجلاوذ  هب  هر  هب  رس  تفر و  هک  ارنآ 

تشذگ نانج  يوس  هب  هک  سب  دزم  ياپ  نیا 

رشن رشح و  دراد ز  هغدغد  هچ  یسک  یشحو 

رشح دننک  یم  ادهش  اب  رشن  زور  شک 

یمسق گیب  مساق  يراوگوس  رد 

نم ياسرف  ناج  درد  هوک  تسکشب  نم  تشپ 

نم يازفا  راک  درد  نیا  نامه  دیازفا  زاب 

لد نوخ  شتآو  ییایرد  فرژ  ممشچ  تشگ 

نم يالاپ  نوخ  ناگژم  وا  ردنا  ناجرم  خاش 

رانک رب  دنیبن  سک  هنیفس  هن  نیز  يا  هتخت 

نم يایرد  �هجوم  ناسنیا  زا  جوا  رب  دور  رگ 

داب هب  شجنگ  هدش  دنام ، ار  جنگ  نابساپ 

نم ياسآ  اهدژا  هآ  دود  زا  رذحلا 

دنرورپ ردنمس  نوچ  مهاگ  یباغرم و  وچ  هگ 

نم ياز  خزود  هآ  نیرفآایرد و  کشا 

کمن نوچ  مبآ  رد  نیز  شتآ  رد  مبامیس  وچ  ناز 
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نم يازجا  هن  تسا و  بیکرت  هن  منیب  دوخب  ات 

خرچ هک  متسناد  هچ  دیاز  متساوخ  یشیع  زور 

نم يادلی  بش  متام  دس  هب  دراد  هلماح 

راگزور اسرف  ههبج  دش  منخلگ  كاخ  هب  نوچ 

نم ياس  لدنس  تخب  وگ  نکم  رس  درد  عفد 

تسین رود  مدوجو  يازجا  دنتشگ  یمتام 

نم ياپ  ات  رس  دیشوپ  هیس  وت  غاد  رگ ز 

دش درد  اپ  ارس  لد  متشگ  غاد  رس  ات  ياپ 

نم ياو  مزوس  دنچ  ات  لد  ياو  ملان  دنچ 

درک ماف  قرزا  درب و  مسالپ  مخ  یلین  خرچ 

درک ماو  مسالپ  گنر  نم  يور  هچناپت  و ز 

يرفولین مخر  یلیس  زا  تشگ و  یلین  هماج 

يرتسکاخ مخ  نیز  مگنر  دوب  نیا  تبقاع 

كاخ فارطا  رب  بآ و  لین  منماد  زا  مشچ  بآ 

يرتسگ متام  شرف  رد  ما  هدید  یلین  دور 

نم مشچ  لین  دور  جوم  هکسب 
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تفر جوا  رب 

يرضخا رازغرم  زا  زبس  لین  هایگ  دش 

مرجال یهاک  تشگاپ  ما  هناخ  تبیصم  رد 

يرغال زا  ما  هدیهاک  نت  دش  یگرب  هاک 

تس هدش  مگ  ینیگن ،  ینامیلس  متسد  رد  دوب 

يرتشگنا �هقلح  نوچ  دشن  مدق  تهج  یب 

تسیچ رهب  ناگژم  كون  ار  نیب  هورکم  هدید 

يرتشن يدرک  شاک  ددرگن  رجنخ  زا  يراب 

تسکش متشپ  نوچ  خرچ  دیامن  یم  وزاب  روز 

يروآ روز  نیا  شدرک  نم  اب  تسیاب  نی  زا  شیب 

زاب هرهم  خرچ  قایرت  ما  هقح  زا  دوبر  رد 

يرورپ یعفا  بیج  رد  دنک  یم  منامز  نیو 

نانکرس رب  نآ  كاخ  نخان  هب  مدنک  دوخ  روگ 

يرد نهاریپ  يزود ز  نفک  اب  دمآ  متسد 

تسا شدرگ  رد  نوخ  دنراد و  یسلجم  ناراوگوس 

يرخآ ماج  هتفر ز  ورف  سلجم  نآ  رد  نم 

شیوخ قرفرب  یهن  ات  يدرب  راشفا  رسفا 

يرسرس يدرکن  يراک  کلف  يا  نک  دوخ  رکف 

تست کیرحت  دش  هتشک  یمسق  گیب  مساق  هکنیا 

تست کیرات  بش  يور  یموش  زا  دش  هچ  ره 

قشع درد  راب  تسب  یم  ناهج  زک  بش  نآ  برای 
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قشع دروآ  هار  هچ  ملاع  نآ  هب  ملاع  نیزا  درب 

کنآ زا  تسا  روج  �هراسخر  �هنوگلگ  وا  نوخ 

قشع دروان  زا  دینادرگن  ور  دیهش و  دش 

درب هدرم  دس  ترسح  تفر و  هنادرم  قشاع 

قشع درم  دبایب  مک  وا  نوچ  نسح  ددرگب  رپ 

دنک شراک  رد  هک  یفطل  اسب  يا  یقاب  نسح 

قشع درورپ  الب  ملاع  نیا  زا  درب  یحور  هکناز 

تشهب شناج  فت  زا  دزوس  تسود  یب  ات  تفر 

قشع درس  هآ  هدرسفا ز  دنک  خزود  شتاو 

دلخ هار  زا  دندمآ  شحور  لابقتسا  زور 

قشع درگ  نابایب  دس  سپ  رد  شیپ و  نونجم  حور 

درکن شوخ  يزاجم  جنرطش  ياهیرامق  دب 

قشع درن  ناصاخ  دنزاب  یم  هک  ییاج  ات  تفر 

هدش لمسب  نت  اب  شحور  تفگ  یم  دش و  یم 

قشع درز  خرس و  تسا  درز  خر  نینوخ و  قلح 

درب و دوخاب  قشع 
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تشذگ ناکانسوه  اب  ملاع 

قشع دروخ  رد  وا  دوب و  وا  روخ  ردنا  قشع  هکناز 

درکن ملاع  اب  هچ  وا  يازعو  قشع  متام 

درکن متام  هحون  دوخرب  هک  ملاع  رد  تسیک 

دنا هدرک  رتفد  يوشو  تسش  هیرگ  زا  قطن  لها 

دنا هدرک  رت  هیس  بآ  نادب  دوخ  تخب  تخر 

تسه هچ  ره  کلک و  قاروا و  نخس  لها  هتخوس 

دنا هدرک  رس  رب  تشم و  رد  شرتسکاخ  سپ  هدرک 

هار مه ز  دزوسب  ملاع  ات  هتسج  لد  زک  قرب 

دنا هدرک  رجنخ  هنیس  ردنو  هدینادرگ  زاب 

كاخ هدروخ  انمت  راز  رکش  ین  ار  نایتوت 

دنا هدرک  رب  رد  هماج  نیکشم  غاز  نوچ  ناوخ  هحون 

ناترطف ابرح  دیشروخ و  هدش  لگ  فوسک  رد 

دنا هدرک  رپش  خاروس  ینادنز  ار  شیوخ 

رکف ناصاوغ  رحب  بآ  هب  شتآ  هدز  رد 

دنا هدرک  ردنمس  ياج  نایباغرم  نکسم 

نارتخا هدنکف و  شتآ  کلف  رد  ناعبط  مرگ 

دنا هدرک  رگخا  وچ  رب  رد  يرتسکاخ  توسک 

باقع ناداهن و ز  یشحو  رمک  هوک و  رد  هتشگ 

دنا هدرک  رپ  �هزویرد  مدع  زاورپ  رهب 

جنگ هدرک  مگ  هقرف  هداد  بیترت  يا  هناخ 
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دنا هدرک  ردژا  قلح  ماک و  هزیلهد  نآ  ردنو 

ملق بابرا  همان  تبیصم  نیا  تبث  رهب 

دنا هدرک  رتشن  كون  زا  کلک  هدید  تاود  رد 

نخس بابرا  شیپ  دماک  تسا  بعص  متام 

نخس باحصا  وچ  وش  یهایس  رد  مه  نخس  وگ 

شرتخا خرچ و  درک  يراک  هتسنادان  تخس 

شرسفا نیرز  تفر  دهاوخ  راک  نیا  رسرد 

تفاکش رب  رجنخ  هک  ار  يدرم  هک  رتخا  رب  ياو 

شرجنخ زا  زونه  ددرگ  یم  بآ  خرچ  �هرهز 

خرچ تشپ  رب  دهج  یم  شریت  هاگان  نامگ  یب 

شرب ناکیپ و  راب  کی  وا  تسد  رب  دوخ  هدوس 

دیشک نار  ریز  بسا  نیبوچ  هک  ام  راوسهش 

شرد رب  روخ  یم  كاخ  وگ  نیز  هنیرز  بکرم 

رهپس شخر  دوب  را  دندیرب  مد  شک  یبکرم 

شرز نیز  یپ  دبیز  هیس  لاش  هیشاغ 

رب رز  جات  لصاح  هچ  تبرت  رس  رب 
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یلدنس

شرس دشاب  دحل  كاخ  رب  هک  ار  يرادجات 

دنامب یلاخ  رس  نوچ ز  روخ  رز  جات  دوب  رگ 

شرتقیال هیس  كاخ  زا  تسین  یشوپ  جات 

ایمیک نوچ  هیس  كاخ  دش  بایان  ناهج  رد 

شروشک ره  رد  دندرک  رس  هب  متام  نیزک  سب 

دنزخ نودرگ  زا  دنناد و  ناگیار  ناراوگوس 

شرتسکاخ �هدوت  رب  دهن  را  کشم  تمیق 

ازع رد  هتفر  تسا  زور  شبش  یناوخ  یم  هک  نیا 

شرب رد  دوخ  �هماج  �هدرک  نایرع و  بش  هتشگ 

درک راد  متام  دیشوپ و  هیس  ار  ام  نیمه  ین 

درک راک  هنامز  زور  بش و  رد  تبیصم  نیا 

وا لاب  رب  هیس  ناونع  �همان  دمآ  یموب 

وا لاف  كرابمان  يور  رتب ز  يا  همان 

شیناشفا لاب  ددرگ ز  هیس  يرهش  هناخ 

وا لاوحا  ادب  ندنکفا  هیاس  دهاوخ  هک  رب 

داشگ رپ  شماب  فرط  رب  دمآ و  موب  نیا  هگ  ره 

وا لابقا  هناخ  فقس  تشگ  نخلگ  نحص 

تسشن دید و  رت  هاتوک  ام  راوید  همه  زا 

وا لاح  نابز  وا  غاز  رپ  نوچ  يا  همان 

رونت ار  تبیصم  راموط  هدیچیپ  يا  همان 
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وا لامجا  رد  لیصفت و  رد  هدیشوپ  اه  هیرگ 

غیرد يا  اغیرد  يا  وا  رس  ات  رس  يا  همان 

وا لابند  زا  یکشا  بتاک  هدرک  نتشون  رد 

فرح هتشغآ  نوخ  هب  یمسق  یگیب  مساق  مان 

وا لآ  کشا  تفر  یم  مقر  تقو  رد  هکسب 

ياپ وچ  دزغل  یلب  ار  يریش  هتشک  يروم  مخز 

وا لاماپ  دوش  یلیپ  دیآ و  شیپ  يا  هشپ 

دوب هک  شتفر  اطخ  نیا  تسد  رب  هک  رس  هدیرب  نآ 

وا لاتق  رجنخ  فوخ  تفاکشب  شا  هرهز 

كاچ هنیس  یتفر  ریت  ربور  هک  وا  دوب  یلدرپ 

وا لاخ  طخ و  هب  یتفگ  یم  درک  یم  یقشاع 

زونه دشیدنا  هشیب  زا  ریش  تسش و  یتسه  شقن 

وا لاثمت  رگا  دنراذگب  هشیب  رانک  رب 

دوبن نادرم  فص  رد  يدرم  هنادرم  وا  وچمه 

دوبن نادرگ  ور  دوب  رگ  اهدژا  شگنج  درم 

نزوگ راک  شتلوص 
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دوب هدرک  ناسآ  روگ  و 

دوب هدرک  نادنز  ریش  گنلپ و  رب  هشیب  هوک و 

شا هزین  رام  لوه  يراگزور  ار  اهدژا 

دوب هدرک  ناهنپ  روم  گنت  خاروس  رد  هدرب 

هدز شتآ  �هشیب  نوچ  یتخاس  شغیت  قرب 

دوب هدرک  ناتسین  یتشد  رگا  ناریش  �هزین 

شفک رب  رجنخ  هک  یتسدکبس  نآ  اغیرد  يا 

دوب هدرک  نافوت  مصخ  نوخ  هدادان ز  هسوب 

رهپس شنابگس  هب  يداد  رگا  ار  دوخ  وگ  هساک 

دوب هدرک  نارابگنس  هبارق  هن  نیا  نونک  وا 

هار تشاد  مه  رد  واگ  تشپ  یهام و  هنیس 

دوب هدرک  ناملی  هب  امیا  وا  تسد  ات  ار  غیت 

رمع زاغآ  زک  تشاد  نتفر  دوز  نیز  یهگآ 

دوب هدرک  ناج  رس و  ات  شدوب  هچره  اداب  ریخ 

هتخیر یضام  جرخ  هار  هب  لبقتسم  لخد 

دوب هدرک  ناسکی  هیسن  اب  ار  شیوخ  لاح  دقن 

ناک بیج  ردنا  دوب و  ایرد  ناماد  رد  هچ  ره 

دوب هدرک  ناماد  بیج و  رد  همه  ار  تجاح  لها 

کنآ رهب  زا  دوب  دیشخب  یمن  رس  ناج و  هکنیا 

دوب هدرک  ناناج  تقو  ناج  ناتسود ،  لیفطرس 

تشادن اهیفام  ایند و  رب  مشچ  وا  تمه 
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تشادن ایند  تلاح  یب  مدرم  اب  یتبسن 

يرسفا ار  نارس  دوب و  يرس  ار  نارادجات 

يروشک يدرگب  رگ  وا  کی  دس  یباین  شک 

مرک اپ  ات  رس  اپ ،  ات  رس  دوج  ناسحا  زور 

يرکاچ نامع  ربا ، یمالغ  ناسین ،  یمزلق 

رگج اپ  ات  رس  ز  لد ،  رس  ات  ياپ  نادیم  زور 

يردفص تلوص ،  ریت  یفاکش ،  فص  تبیه ،  ریش 

نیرق یتشگ  لجا  اب  يدربن  رد  نوچ  وا  غیت 

يرکشل يدوب  هتشک  وا  یکی ،  یتشک  لجا  ات 

رهپس ار  شرهق  هاگشتآ  يدوب  نزور  دود 

يرگخا وا  رتسکاخ  رد  هدیبات  خزود 

دوجو رد  دیان  بیکرت  نهک  نیز  یی  وا  وچمه 

يرتخا خرچ و  دنزاس و  رگم  ونزا  يرصنع 

درک اراکشآ  رید  شوخ  خرچ 
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دوز تخاس  ناهنپ  و 

يرهوج هدیدن  سک  شلثم  هک  شتاذ  رهوگ 

دهن رس  شدوز  رید و  دیاشگ  رب  رس  ار  جرد 

يرهوگ ردان  جرد  رد  دوب  نوچ  ار  يرهوج 

نم كاخ و  رد  نفک  نینوخ  وا  یگنرکی و  فال 

يرجنخ لد  رب  هن  هدنار  يا  هنشد  هنیس  هب  ین 

سک هک  دشاب  ازع  نیا  مشیوخ  يور  اداب  مرش 

يرتسکاخ دنک  رس  رب  دشاپ و  یهاک  تشم 

شیوخ نوخ  مزیر  هک  قحلا  افو  قح  نیا  دوب 

شیوخ نوریب  مه  نوخ و  رد  مشک  دوخ  نورد  مه 

منک ناج  عادو  لواک  ازع  طرش  نیا  دوب 

منک ناماد  رد  شوخ  يازس  هگنآ  ار  مسج 

تخر هداهنن  نورب  ناج  مزونه  مرادرب  گنس 

منک ناریو  شرس  رب  نت  �هناخمغ  دور  ات 

يرطاخ غارف  دهاوخ  اهریبدت  نیا  نکیل 

منک نآ  ای  منک  نیا  دیوگ  هک  اورپ  ارک  دوخ 

رگج زا  مرآرب  شتآ  هک  نم  دیان ز  نیا  زا  ریغ 

منک ناماس  لد  نیکست  یپ  زا  یهآ  کشا و 

راگزور يور  هب  ینوخ  طش  مد  ره  مهدرس 

منک نادرگ  رس  خرچ  رد  شفن  ره  يربا  تخل 

حون ياز  نافوت  باز  ملاع  درک  دهاوخ  دای 
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منک نافوت  نیشتاک  مهاوخ  هنیس  رونت  رگ 

داهن دهاوخ  نورب  نافوت  نیا  هنیس  فاکش  زا 

منک نادنز  رد  دنچ  ات  ار  داب  نیا  سفق  رد 

نم هآ  قرب  بآ  زا  دروآ  یمرب  دود 

منک نامع  رب  هحون  میرگب  مزلق  رب  هک  هب 

دشک نوچ  شتآ  نافوت  نم  مشچ  ربا  بآ 

منک ناهنپ  شا  هرطق  ره  رد  هک  مریگ  يا  هلجد 

نم ار ز  ملاع  تسا  هار  رد  راوشد  همهنیا 

منک ناسآ  اهراوشد  نیا  نم  ات  وک  يرجنخ 

مهراو ملاع  شیوشت  زو  هنیس  مفاکش  رب 

مهراو متام  مه ز  نم  دهراو  نم  زا  ملاع 

داهن یم  رهوگ  ناک  شرهد  هک  يرحب  دش  کشخ 

داهن یم  ربارب  رت  کشخ و  هب  يو  زا  يرهوگ 

رد شرطاخ  زک  ورف  دش  یباتفآ 
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دهع ناک 

داهن یم  رهوگ  رپ ز  ياه  هنیجنگ  نامسآ 

دوشگ یم  بل  نوچ  هک  یجنس  نخس  دز  بل  رب  رهم 

داهن یم  رونخس  ره  نابز  رب  تریح  لفق 

ردق نازیم  رد  هک  دوخ  زا  ياج  تخادرپ  يدقاف 

داهن یم  رز  هردب  لباقم  رد  ار  يا  هتکن 

دنلب زاورپ  تقو  ار  واک  تخیر  رپ  يریاط 

داهن یم  رپ  رب  هسوب  هردس  هردس ،  خاش  غرم 

وا ناوید  زک  تسش  ینعم  روشنم  يورسخ 

داهن یم  رس  رب  دیدیم  مقر  کی  اج  ره  خرچ 

كاخ هب  دش  یم  ورف  مرش و  زا  رتخا  دش  یم  بآ 

داهن یم  رتخا  يولهپ  کلف  زک  شقطن  رد 

وا ریت  نابز  ینعم  �هناخ  زرابم  رد 

داهن یم  رجنخ  كون  ناریگ  فرح  يولگ  رب 

رهپس تسب و  یم  هزاریش  نامز  ار  وا  رتفد 

داهن یم  رتفد  دلج  يارب  نارقا  رتفد 

راگزور وا  �هنیس  رب  رگا  يداهنن  تسد 

داهن یم  رترب  هلمج  زا  قطن  جارعم  رب  ياپ 

ناگدنیآ دنتشاد  یم  یعلاط  رگ  نخس  زا 

ناگدنیاپ اب  دنام  یم  وزک  رتفد  اسب  يا 

نایشآ يولع  دوب  یغرم  هک  شحور  ریاط 
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ناکم یلفس  نیا  ماد  دیص  تشگ  يزور  دنچ 

رپ لاب و  ردنا  شرسک  دس  سفق  نیا  قیضم  رد 

ناج مسج و  ردنا  شصقن  دس  هگماد  نیا  تفآ  ز 

هاش تسد  ياج  هب  شرازآ  نیهاش  لگنچ 

ناتسوب ياج  هب  شراوخنوخ  دایص  �هبلک 

رایتخا یب  ناشفرپ  یلصا  ناتسب  مگ  هدرک 

نازخ یب  راهب  رد  راهب و  یب  نازخ  رد 

میقم راوید  راچ  رد  ناشن  یب  نایشآ  ز 

ناشن ار  ثداوح  گنس  شرپ  لاب و  هدمآ  و 

روتف درگ  تفآ  میاد ز  لاب  ریز  هب  رس 

نارگ شزاورپ  لاب و  هشیمه  نآ  رابغ  زو 

شا هردس  نایشآ  يریفص ز  دمآ  ناهگان 

نادکاخ نیز  دش  هردس  غرم  دناشفا و  لاب  درگ 

تسه هک  برای  نک  هردس  زارف  شزاورپ  ياج 

نانج ياج  شتمه  لاب  زاورپ  روخرد 

تفای زاورپ  نیا  هک  ره  ددرگ  هردس  خاش  غرم 

ناشفرپ هردس  هب  دش  دناوت  واک  هد  شرپ  نآ 

فطل رصق  رانک  رب  شنایشآ 
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زاس شیوخ 

نایشآ دشاب  ياجنآ  شک  غرم  نآ  اشوخ  ياک 

مالسلارد زا  زاب  دیاین  تفر و  وا  یشحو 

مادتسم دنامب  ناطلس  یلو  باون  لظ 

گیب سابع  تلود  رمع و  دیواج  ات  داب 

گیب سابع  تدم  اداب  رود  ریزگان 

یمیاد دوجس  رد  تلود  لابقا و  نوچ  داب 

گیب سابع  تکوش  هاگ  هلبق  رد  تنطلس 

طیحم یتیگ  هگ  رکشل  رب  تس  یتسه  ات  داب 

گیب سابع  تمه  ياول  دتمم  لظ 

دروخ يدنگوس  مایا  را  مظعم  روما  رد 

گیب سابع  تزع  شمیظع  دنگوس  داب 

لجا ینعی  ناج  ناتسلخن  يامرف  هلزلز 

گیب سابع  تبیه  زا  دیب  وچمه  نارزل  داب 

شیوخ جات  رهب  رد ز  کی  رگا  دوبرب  نامسآ 

گیب سابع  تمیق  رپ  رهوگ  یلاع  هس  زا 

اقب اداب  دبا  ات  ار  رد  هدنام  یقاب  ود  نیا 

گیب سابع  تعفر  جات  نیز  بیز و  رهب 

داب هزات  ورس  ود  ناز  یلخن  داتفا  اپ  رگ ز 

گیب سابع  تمشح  غاب  زبس  رس  نادواج 

دارم ناتسبش  شحابصم  ود  ناز  نشور  داب 
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گیب سابع  ترشع  مزب  یعمش ز  رگا  تفر 

دابم يدیمون  لصو  زا  زیختسر  ات  ار  ود  نیا 

گیب سابع  ترسح  کی  نآ  درب  را  رشح  هب  ات 

داب هزات  تلود  غاب  ار  نادناخ  نیا  دبا  ات 

داب هزاوآ  دنلب  میاد  ناشلابقا  ریاط 

تسود گرم  رب  يراوگوس 

امرف نوریب  وش و  تمادن  کشا  وگ  هدید 

ادج تسود  زا  مدیآ  راک  هچ  هدید  ندید 

دینیب ناوخا  وچ  هتشگ  مگ  فسوی  ضوع 

انیبان دوب  هک  یطرش  هب  تسا  بوخ  هدید 

مشچ مدرم  يا  شیبای  یمن  هک  مناد  هچ  رگ 

امیپ یم  نیمز  يور  نم و  کشا  اب  شاب 

داتف هک  منیبب  زاب  شرگم  تمایق  رد 

انف هب  ات  اقب  ار ز  ام  هلصاف  نایم  رد 

ناهج لیذ  يا  هحیام  نانچرصق  رد  رای 

اجک رادید  هگاشامت  مییاجکام و 

توبات لمحم  هدرکرفس  رای  نآ  دای 

ارد گناب  شسک  دینشن  هک  دنار  نانچناک 

تسنیا تبیصم  تسین ،  ربخ  ماغیپ و  مسر 

هک يراید  هب 
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ام �هدرک  رفس  درک  رفس 

شیوخ �هدرزآ  لد  شوخ  منک  ماغیپ  هچ  هب 

شیوخ هدرک  رفس  رای  نخس  مسرپ  هک  زا 

رای تبحص  رد  هک  دهع  نآ  زا  دای  دس  دای و 

رادروخ رب  ناهج  شیع  زا  متشاد  يرطاخ 

نینوخ تبیصم  کشا  زا  يا  هرهچ  ارم  هن 

راکفا ترسح  نخان  زا  يا  هنیس  ارم  هن 

یغاب مرخ  وچ  هصقلا  متشاد  يرطاخ 

راب رب  يداش  لگ  هتفکش  شیع  هلال 

نازخ تفای  لگ  هلال و  زا  رپ  غاب  ناک  هآ 

راخ همه  اهلگ  لد و  غاد  همه  دش  اه  هلال 

تاهیه ینازخ  غاب  نیا  رد  تس  هدیسرب 

راهب دیما  دوب  ار  ام  لبلب  رگد  یک 

تسکش لابورپ  گنت و  سفق  شک  یلبلب 

رازلگ زا  دنک  دای  رگد  دیما  هچ  هب 

ظح هچ  رازلگ  لگ و  دش  نیمز  يور  همه  رگ 

راک هچ  رازلگ  لگ و  اب  ارم  تسین  نوچ  رای 

تسا رازلگ  يور  هک  اج  ره  هب  تسه  رگا  رای 

تسا رامسم  دوب  رای  یب  هک  رازلگ  لگ 

يدوب ناتسب  لگ  نوچ  ام  لگون  یکشاک 

يدوب ناتسلگ  يوس  شرذگ  یتفر  وچ  هک 
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دندنکفا ام  فسوی  وا  رد  هک  یهاچ  شاک 

يدوب ناعنک  بناج  شندمآزاب  هار 

ار نت  کی  ام  تشک ز  ناهن  هکنآ  یکشاک 

يدوب ناویح  �همشچرس  هار  شرس  رب 

بش نیا  اصوصخ  تسا  زارد  هچ  نارجه  بش 

يدوب نارجه  بش  نیا  سپ  يزور ز  شاک 

مشچ ود  هب  مغ  نیا  رد  درک  ناوت  هیرگ  ردق  هچ 

يدوب نایرگ  هدید  ممدق  ات  رس  شاک 

دناودب تسشنب و  نیبوچ  بکرم  رب  هکنآ 

يدوب نالوج  تصرف  شرگد  اجنیا  شاک 

منتشیوخ یگدنز  دوخ و  رمع  زا  ریس 

منتسیز رگد  وت  یب  زا  دوخ  ياورپ  تسین 

درد مغ و  مخز و  همه  تدوجو  ياپ  ارس  يا 

درک هک  وت  ناج  هب  ریشمش  رجنخ و  همهنیا 

دشک هتسخ  کی  رس  رب  یهپس  يدرم  چیه 

دربن تسنیا  شک  داب  هیس  درم  نیا  يور 

لاح
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ندوب دهاوخ  هچ  میسرپ  هچ  هآ  وت 

درمان دس  متس  هب  شدنشک  هک  يدرم  لاح 

دننک هچ  شدننکب  مه  زا  دتفاک و  نآ  زا  ریغ 

درف شنالاغش  دننیب  وچ  روجنر  ریش 

تروص مدآ  دد  نیدنچ  هک  تشاد  ربخ  هک 

درورپ ناشکلف  وت  ناوخ  وت ز  ناج  رهب 

هآ یمرگ  نوخ  وت  وچ  اب  کلف  يرهم  درس 

درس لد  ملاع  تخاس ز  ارم  هک  يراکدرک 

سوسفا دننیبب  كاخ  لگ و  ریز  ارت  نوچ 

درگ وت  ناماد  هب  تسناوتن  ندید  هکنآ 

شیوخ مغ  میوگ  هک  شیپ  منک ، هچ  مغ ،  زا  مدرم 

شیوخ متام  نم  متام و  ارت  دنراد  همه 

دنداد اوتف  وت  لتق  یپ  هک  اهنآ  برای 

دنداد امغی  هب  هناخ  ارت  یناگدنز 

ارت رادیب  �هناخمخ  هک ز  اهنآ  برای 

دنداد ابهص  رغاس  ضوعرد  نوخ  لطر 

حور ریاط  وت  دندنامر ز  هک  اهنآ  برای 

دنداد ابقع  لزنم  رس  هب  غرم  نآ  ياج 

ياپ وت  نیلاب  هب  دنداهن  هک  اهنآ  برای 

دنداد اج  نوخ  رتسب  رب  وت  رامیب  نت 

كاپ رهوگ  يا  تیمورحم  هک ز  اهنآ  برای 
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دنداد ایرد  �هیام  ارم  ناگژم  ربا 

دنبرد ییالب  نادنز  هب  دنشاب و  هدنز 

دنبلط يراز  هب  زور  بش و  گرم  ادخ  زک 

هاش گرم  رب  يراوگوس 

درک هام  قرف  هب  نودرگ  هیس  كاخ  ور  هچ  زا 

درک هاک  رپ  ارچ  نودرگ  ار  دیشروخ  لعشم 

تیفاع سابل  دز  متام  لین  رب  ور  هچ  زا 

درک هاگرخ  نوگلین  نیا  تحاس  رداج  هک  ره 

يرسفا نیرز  هشوگ  ره  زک  دوب  تروص  هچ  نیا 

درک هار  كاخ  رسفا ز  رس و  هر  كاخ  هب  دز 

رگم یقاب  هش  نامالغ  ناغفا  تسیچ 

درک هاش  ناگدنب  اب  ییرهم  یب  نامسآ 

دنامن یقاب  هش  نودرگ  يرهم  یب  زک  هآ 

دنامن یقاب  هش  نوچ  ملاع  دنام  یقاب  هچ  زا 

دنکشب ام  تنحم  هوک  نودرگ ز  هن  تشپ 

دنکشب اهرمک  ام  درد  هوک  يرآ  يرآ 

شناگدنب نوچمه  هک  دراد  نآ  ياج 
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نامسآ

دنکشب اج  دس  هک  دبوک  نیمز  رب  رس  ردقنآ 

باتفآ نیرز  ماج  شدرگ  هب  درآ  رگا  زاب 

دنکشب انیم  خرچ  نیا  رس  رب  نیرز  ماج 

امن نادند  هدنخ  ایرث  رگید  دنک  رو 

دنکشب ایرث  نادند  خرچ  نیک  رس  زا 

نینچنیا يازع  رد  ددنخ  هک  دراد  دح  هچ  سک 

نینچنیا يالب  رد  دشاب  هدنخ  ياج  هچ  دوخ 

دنتخیر رت  ربنع  يرمع  هک  یمزب  نیا  تسه 

دنتخیر ربنع  ياج  رب  هیس  كاخ  نامز  نیاک 

هاک دنشاپ  یم  هک  ار  یناورسخ  میرح  نیا 

دنتخیر رز  �هدوت  دس  رگدکی  رب  اهنرق 

کشا دنزیر  وا  ردناک  یهاشداپ  طاسب  نیو 

دنتخیر رهوگ  جنگ  دس  مه  يور  رب  اهلاس 

دننک نوریب  رس  كاخ  زک  بجع  مه  رشحم  زور 

دنتخیر رس  رب  كاخ  ناراسکاخ  مغ  نیزک  سب 

يدز ملاع  رب  هک  نودرگ  يا  دوب  شتآ  هچ  نیا 

يدز مه  رب  ناهج  يدروآرب ،  ملاع  زا  دود 

دینک ندرگ  رد  هطوف  نازارفرس  يا  ملع  نوچ 

دینک نماد  ات  هدش  نوچمه  هماج  رد  اهکاچ 

یلد نهآ  نآ  هب  لعشم  زا  دزیخ  یم  رب  دود 
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دینک نشور  دوخ  زوس  مه  امش  يو  زا  دنین  مک 

تنکسم زا  زور  هدرم  عمش  وچ  دیزوسب و  بش 

دینک نکسم  هشوگ  رد  هیس  كاخ  رپ  هرهچ 

نیا زا  دعب  نشلگ  نایور ز  نیشتآ  دیباتب  ور 

دینک نخلگ  رتسکاخ  رد  ياج  شتآ  وچمه 

اه هراسخر  نیشتآ  زا  دود  تساخرب  ازع  نیز 

اه هراپ  شتآ  دندرک  ناهن  رتسکاخ  هب  خر 

داب ریم  رمع  تفر  ملاع  وک ز  یقاب  هاش 

داب ریگملاع  رهم  نوچ  وا  لابقا  رین 

رانچ ياپ  رد  بآ  جوم  تسا  ریجنز  وچ  ات 

داب ریجنز  رد  ياپ  رس ،  رب  تسد  وا  نمشد 

ریت دبای ز  ناشن  ات  نودرگ  ناتسریبد  رد 

داب ریت  ناشن  برای  وا  ریبدت  یب  مصخ 

ارس ناتسب  نیا  لخن  مرخ  زبسرس و  دبا  ات 

ارس ناتسد  ارس  ناتسب  نآ  ردنا  یشحو  وچ  دس 

یلع نیدلا  فرش  گرم  رب  يراوگوس 

ناتسود

یلع نیدلا  فرش  گرم  رب  www.Ghaemiyeh.comيراوگوس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 720 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب هک  تسا  ناج  نمشد  نامه  خرچ 

دوب هک  تسا  نامه  تسا ،  ناج  نمشد  ار  همه 

يوجم رهم  کلف  ینامز ز  لها  زا  هک  يا 

دوب هک  تسا  نامز  بابرا  نمشد  نامه  نیاک 

خرچ هدرپ  سپ  دوب  ناهن  شیع  دهاش 

دوب هک  تسا  ناهن  هدرپ  نآ  سپ  رد  نانچمه 

دیسرن تحص  هب  رود  نیا  رد  رامیب  چیه 

دوب هک  تسا  ناقفخ  شنامه  هک  رگنب  رهم 

گنس لد  زا  درذگ  یم  کلف  دادیب  ریت 

دوب هک  تسا  نامک  تخس  نامه  دیدرگ و  ریپ 

دنخم هچنغ  يا  رگن  يراهب  ربا  �هیرگ 

دوب هک  تسا  نازخ  داب  نامه  غاب  نیا  رد  هک 

ناغف هآ و  دوبن  شیپ  نیز  هبترم  نیا  هب  ات 

دوب هک  تسا  ناغف  هآ و  نآ  هن  تساغوغ  هچ  نیا 

تفر مظعا  يولوم  رگم  دابآ  مغ  نیز 

تفر ملاع  لدب  یب  نآ  یلع  نیدلا  فرش 

تسین ادیپ  نامز  بطق  نآ  هک  تسیزور  دنچ 

تسین ادیپ  ناهج  نایوگ  هردان  حصفا 

باوخ هب  تسا  كاخ  لگ و  ریز  هک  تسه  یتدم 

تسین ادیپ  نارگ  باوخ  نیا  تدم  تیاغ 

هآ مسرپ  ناشن  هک  زو  شرثا  رب  مور  نوچ 
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تسین ادیپ  ناشن  چیه  وا  زک  تفر  نانچناک 

انف هدیدرگ  هک  رادنپم  هتشگ  ناهن  رگ 

تسین ادیپ  نآ  زا  دوب  اقب  بآ  همشچ 

ارم هک  دشاب  هچ  رهب  ناج  دیآ و  راک  هچ  لد 

تسین ادیپ  ناج  تحارو  لد  شیر  مهرم 

میدش هیرگ ،  سب  بایان ز  رهوگ  نآ  زا  رود 

تسین ادیپ  نارک  رحب  نآ  رد  هک  يرحب  قرغ 

تسا ناهنپ  نالد  هدرزآ  هنیس  مهرم 

تسین ادیپ  نارظن  بحاص  هدید  مدرم 

هایس زور  نیا  رد  دیناسر  خرچ  رب  هآ 

هآ دیرآرب ز  دیشروخ  لعشم  زا  دود 

دنام لد  رب  ار  همه  تقارف  غاد  یتفر و 

دنام لکشم  �هعقاو  دس  وت  لد ز  ره  شیپ 

درد هدیشارخ ز  هنیس  نانک  هیرگ  مدمآ 

رس هب  محول  وچمه 
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دنام لگ  رد  اپ  وت  ربق 

ارم تفر و  لگ  تدم  نوچ  وت  لصو  تلود 

دنام لجعتسم  تلود  نیا  زا  لصاح  مغ  راخ 

درک مناج  اب  هچ  هک  میوگ  وت  هب  رشحم  زور 

دنام لصاح  یب  لد  رب  ارم  هک  یغاد  وت  زا 

دنتسب رب  نانک  دایرف  هک  تسیک  لمحم 

دنام لمحم  نارب  هدید  ار  همه  ترسح  هب  هک 

دیباتشب یپ  تخیگنا ز  رب  هقان  نابراس 

دنام لیاه  �هیداب  نیا  رد  هکنآ  رب  ياو 

عادو رهب  تیپ  یقلخو ز  هتسبرب  راب 

دنام لزنم  ره  هب  وت  یب  نانک  هیرگ  دمآ و 

دش هچ  لاوحا  یتفر و  اجک  هدرک  رفس  يا 

دش هچ  لاح  وگب  مولعم  وت  لاوحا  دشن 

درب یم  لمحم  وچ  دوب  نانک  هیرگ  نابراس 

درب یم  لگ  نآ  رد  هقان  لگ و  درک  یم  هار 

هایس هتسب  نخس  بابرا  �هلبق  لمحم 

درب یم  لیابق  هب  شنانک  هآ  دش و  یم 

داد یم  رشحم  �هصرع  زا  ربخ  ارحص  يور 

درب یم  لباقم  لمحم ز  هک  هظحل  نآ  ردنا 

نارد هماج  ناشف ،  کشا  نانز ،  هنیس  رب  گنس 

درب یم  لحارم  هب  لحارم  شیوخ  هقان 
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تخیر یم  رس  رب  هعقاو  نی  زا  كاخ  مدق  ره 

درب یم  لفاسا  هب  یلاعا  ار ز  شلمحم 

دربب ینارگ  رهد  زا  هک  دوب  شلد  رد 

درب یم  لد  رب  هعقاو  نی  زا  مغ  راب  هکسب 

دومیپ یم  هر  هیداب  نآ  رد  هتفشآ  هکسب 

درب یم  لزنم  هب  هار  نوچ  هک  دوب  بجع  رد 

شومخ دیشابم  رهش  رد  هب  دمآ  لمحم 

شورخ دیرآرب  دیشارخب و  ار  اه  هنیس 

دینک هاکناج  �هلان  رس ،  هب  دیشاپ  هاک 

دینک هاگان  متام  نیزا  هگآ  ار  قلخ 

کشرس کیپ  ناهج  فارطا  هب  دیناودب 

دینک هاگآ  مغ ، لیس  نیا  تفآ  ار ز  همه 

دینادرگ ناشکهاک  هر  وچ  ار  اه  هچوک 

دینک هاکزا  رپ  دیشروخ  وچ  دنچ  یلعشم 

دیردب نابیرگ  هدش  نوچ  همه  نماد  هب  ات 

دیشک هآ  ملع  رب  لد  شتآ  زا  ملاع 

اهفلا دندیرب  هوبنا  قلخ 
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رس رب 

دینک هارمه  هفیاط  نیا  هب  عمش  لعشم و 

دوع دزاس  یم  هتخورفا  هرمجم  نامسآ 

دینک هام  �هتخورفا  رمجم  رب  مشچ 

راک نیا  تسا  دنلب  خرچ  �هبترم  روخ  رد 

دینک هاتوک  همه  ششعن  هیاپ  زا  تسد 

دناوخ یم  دوخ  هلبق  کلف  وچ  ار  وا  شعن 

دناد دوخ  فرش  نیو  دهن  شود  رب  خرچ 

ردارب گرم  رب  يراوگوس 

ترتخا روج  وت و  تسد  کلف ز  يا  هآ 

ترس رب  كاخ  ارم ، تسپ  كاخ  وچ  يدرک 

دیدن یتروص  سک  وت  اعدم ز  سکع  زج 

ترونا رهم  �هنیآ  داب  کیرات 

چیه هب  نم  زوس  رگج  هآ  قرب  رامشم 

تربارب میامنن  رگ  هریت  كاخ  اب 

گنج ماقم  رد  نامه  وت  ملاع و  هتشک  دش 

ترجنخ دیدرگن  دنک  گنج  زیت  يا 

كاله ینک  ار  ناهج  ماک  خلت  دنچ  ات 

ترغاس رهز  زا  دوش  یمن  یهت  زگره 

کیل هداتسیا  یفرط  ره  هاوخ  داد  دس 

ترواکت نانع  هب  دسر  یم  هک  تسد 
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تسیچ هتسکشلد  نم  راک  تسکش  نیدنچ 

ترگید راک  رگم  تسین  درگ  هزره  يا 

یشک نوبز  غیت  هب  هنیک  ارم ز  یتشک 

ترت نوبز  نم  زا  سک  راچد  دشن  ایوگ 

رای چیه  هک  برای  وت  زور  هاپس  اداب 

تروخو هم  عمشز  تفاین  افو  رون 

ینکفا شکاخرب  هک  رهم  وت  زا  میوج  نوچ 

ترب رد  ریگناهج  رهم  هچ  رگا  دریگ 

متخوس هک  تبعل  �همیخ  بانط  لسگب 

تررکم يازف  لالم  يزاب  نیز 

راب چیه  هک  وش  انف  نازخ  زا  درز  وگ 

ترضخا خرچ  زا  سک  دیدن  يد  راب  زج 

يا هدیزگ  یقیرط  بیرغ  نم  هب  تبسن 

يا هدیدن  مهآ  هلعش  زونه  ایوگ 

تساجک نم  رای  سفنمه و  قیفر و  نارای 

تساجک نم  راوخمغ  ردارب  مغ ،  مدرم ز 

دردز ما  هدنک  یسب  هنیس  هنادوخیب  نم 

تساجک نم  راکفا  لد  مهرم  دییوگ 

غاد غاد  سوواط  تروص  هب  ینت  مراد 

تساجک نم  راتفگ  هردان  نابز  یتوت 

عمش زور  هب  متسشن  هکنانچ  متخادگب 
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تساجک نم  رابررش  هآ  ناشن  شتآ 

تسیچ منک  هچ  مسک ،  یب  رای و  یب 
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نم رکف 

تساجک نم  رادافو  رای  دوب  هک  سکنآ 

مدوخیب تخاس  شمغ  هکنآ  دوب  رامیب 

تساجک نم  رامیب  هک  دیهد  میهاگآ 

تفر هیرگ  بالیس  هب  هدید  رون  باوخ  اب 

تساجک نم  رادیب  هدید  شخبرون  نآ 

ار دارمان  نم  هحون  دش ز  راز  لد 

تساجک نم  راز  لد  دارم  نامدمه  يا 

نم رمع  ناتسلگ  داهن  نازخ  زور 

تساجک نم  رازلگ  قنور  دوب  هک  لگ  نآ 

وک رثن  مظن و  يرهوج  سانشرهوگ و 

تساجک نم  راعشا  رهوگ  يازف  رهوج 

دور یم  تسد  زا  نم  راک  دنامن و  يرای 

تساجک نم  راک  مغ  دوب  هک  ار  رای  نآ 

میتشاد هک  يدارم  جنگ  تفر  كاخ  رد 

میتشاد هک  يداش  رطاخ  دنامن  ار  ام 

تایعابر

�هرامش 1 یعابر 

اداب ینادواج  ياقب  هک  برای 

اداب ینارماک  اداب و  تماک 

یشون نامرد  یپ  زک  يا  هبرشا  ره 
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اداب یناگدنز  بآ  تیصاخ 

�هرامش 2 یعابر 

ارت ماش  وت و  حبص  اداب  ترشع 

ارت ماجنا  یشوخ و  ار  وت  زاغآ 

دیع بش  طاشن  داب  ارت  ياهبش 

ارت مایا  دلسگن  مه  زورون ز 

�هرامش 3 یعابر 

ارم راتفرگ  تخاس  مغ  هب  رای و  دش 

ارم راکفا  لد  درد  هب  تشاذگن 

راهب داب  زا  هک  مور  نمچ  يوس  نوچ 

ارم رای ، یب  هچنغ ، وچ  دقرت  یم  لد 

�هرامش 4 یعابر 

ارم رای  يرود  غاد  تخوس ز  ناج 

ارم رازآ  رب  رازآ  دس  دوزفا 

متسج ییادج  وا  زک  مینتشک  نم 

ارم راز  شکب  نیا  مرج  هب  رجه  يا 

�هرامش 5 یعابر 

بانج شرع  هش  نمیشن  رهب  زا 

بابسا داد  مه  هب  تسد  شوخ  هچ  هک  رگنب 

خیم مجنا  همیخ و  رهپس  دیدرگ 

بانط تشگ  ناشکهک  نوتس و  هر  دس  دش 

www.Ghaemiyeh.comتایعابر ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 729 

http://www.ghaemiyeh.com


�هرامش 6 یعابر 

تسارم هک  یمشچ  راظتنا  هر  ردنا 

تسادیپان وت  لاصو  دش و  رون  یب 

مدش بوقعی  مدنادرگب و  مان  نم 

تسارچ بوقعی  وت  مان  نم  فسوی  يا 

�هرامش 7 یعابر 

تسام رورپ  مغ  لد  شیاج  هک  ورس  نآ 

تسالب راتفرگ  شالاب  مغ  رد  ناج 

یمورحم نخان  هب  وا  يرود  زا 

تسادیپ شیاج  هنیس  میدز  كاچ  دس 

�هرامش 8 یعابر 

نتسویپ
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تسا ناسآ  مه  هب  ناتسود 

تسا نآ  رخآ  تسا و  ندیرب  راوشد 

تسود مراد  یمن  ار  لصو  ینیریش 

تسا نارجه  رد  هک  ییخلت  تیاغ  زا 

�هرامش 9 یعابر 

تست تلود  رد  رب  تخبرس  اهاش 

تست تکوش  يودرا  کلف ز  همیخ  کی 

دیاب ینوتس  ار  خرچ  �همیخ  رگ 

تست تعفر  �همیخ  نوتس  هزادنا 

�هرامش 10 یعابر 

تسرفب منادواج  تایح  ریسکا 

تسرفب مناج  يوزرآ  لد و  ماک 

تسا برط  شیع و  �هیامرس  هک  عیام  نآ 

تسرفب منامز  رد  تسرفب و  منآ 

�هرامش 11 یعابر 

تسا یلاف  خرف  �هیآ  شطخ  هک  یخوش 

تسا یلاح  دب  دس  بجوم  نآ  ندیدان 

رظن شیپ  زا  دش  ناهن  شخر  عمش  ات 

تسا یلاخ  شیاج  رون و  یهت ز  هدید  دش 

�هرامش 12 یعابر 

تسین مرادلد  ندش ز  ادج  رکف  زج 
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تسین مرای  یلو  هدنساره  ربص  نیا 

دیاب یم  ینداهن  رگج  هب  نادند 

تسین مراد  رگج  ربص  منک  هچ  اما 

�هرامش 13 یعابر 

تشاد یناریح  قشع و  لامک  هک  نونجم 

تشاد ینادیم  هک  رهم  نیا  وچ  هن  يرهم 

نآ هک  تس  يرهم  تس ،  یقشاع  هن  رهم  نیا 

تشاد یناعنک  ریپ  رصم  فسوی  اب 

�هرامش 14 یعابر 

داب وت  لاماپ  راگزور  رس  اهاش 

داب وت  لالجا  ناشک  لتک  نودرگ ز 

ملاع رد  دوب  هک  يدارم  دیص  ره 

داب وت  لابقا  شخر  تسرپ  كارتف 

�هرامش 15 یعابر 

داب وت  نامرف  هب  ردق  نامک  وچ  اهاش 

داب وت  ناگوچ  مخ  رد  کلف  يوگ  نوچ 

دراد تمصخ  هک  غاد  رپ  هنیس  نآ 

داب وت  نارپ  ياهریت  هقودنص 

�هرامش 16 یعابر 

داب وت  نییآ  دارم  ینکفا  دیص 

داب وت  نیهاش  هاگراکش  قویع 
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دوب وت  دنمس  ياپ  رد  هن  هک  رس  ره 

داب وت  نیزرب  لبط  ياج  هب  هتسب  رب 

�هرامش 17 یعابر 

داب وت  هاگ  رد  �هصرع  ناهج  رد  اهاش 

داب وت  هاگرخ  همیخ و  زارپ  قافآ 

دنناوخ شخرچ  هک  نوتس  یب  �همیخ  نیا 

داب وت  هاج  �همیخ  نوتس  هب  میاق 

�هرامش 18 یعابر 

داهن كاخ  نم  ياپارس  تسا  مرج 

داش رطاخ  وا  وفع  هب  مدوب  نکیل 

وفع رگا  ياو  يا 
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ياو يا  دشابن ، 

دایرف دشخبن ،  مرج  رگا  دایرف 

�هرامش 19 یعابر 

دراد يرازه  هراوآ  هک  وت  يوک 

دراد يراک  رس و  اجنآ  دوخ  هب  سکره 

اجنآ رادید ، �هنشت  منم  هن  اهنت 

دراد يراذگ  مه  رضخ  هک  تسییاج 

�هرامش 20 یعابر 

دراد رغاس  لیم  هشیمه  هک  یشحو 

دراد رگید  راک  هچ  یشک  هداب  زج 

تسا رپ  بان  یم  شیودک ز  هتسویپ 

دراد رس  رد  هداب  مادم  هک  ینعی 

�هرامش 21 یعابر 

درذگ یم  ینک  یم  لامک  بسک  رگ 

درذگ یم  ینک  یم  لاجم  رکف  رو 

لایخ تسا ،  لایخ  رس  هب  رس  همه  ایند 

درذگ یم  ینک  یم  لایخ  عون  ره 

�هرامش 22 یعابر 

درک ناوتن  نایع  لد  زوس  هک  دایرف 

درک ناوتن  ناهن  غاد  زا  نخس  سک  اب 

مدید نارجه  يافج  زا  نم  هک  اهنیا 
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درک ناوتن  نایب  لاس  دص  هب  همش  کی 

�هرامش 23 یعابر 

دریگ نارپ  ناشن  هر  وچ  تریت 

دریگ ناکیپ  مخز  ناشن  راب  ره 

يزادنا تخب  تردق  نآ  تریح  زا 

دریگ نادند  هب  شخب  دوخ  بل  مدرم 

�هرامش 24 یعابر 

دزوس یم  ملسگ  نامیپ  تب  ناز  لد 

دزوس یم  ملصتم  وا  مغ  قرب 

بجع هچ  ملانب  رگا  قارف  غاد  زا 

دزوس یم  ملد  ياو  منک ، هچ  نارای 

�هرامش 25 یعابر 

دشاب تزاونلد  هنامز  هک  برای 

دشاب تزاس  راک  هشیمه  مایا 

لاله وت  شخر  نیز  رهپس و  وت  شخر 

دشاب تزاب  لبط  ياج  هب  دیشروخ 

�هرامش 26 یعابر 

دشکب مماک  خلت  هک  کلف  تساوخ  یم 

دشکب مماج ، هب  برط  یم  �هدرکان 

ارم وت  قارف  هنحش  هب  درپسب 

دشکب ممامت  تبوقع  هب  وا  ات 
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�هرامش 27 یعابر 

دشن رای  سکوت  توادع  هب  اهاش 

دشن راوخ  نایناهج  رظن  رد  واک 

تفخب هک  سکنآ  وت  یمصخ  �هأشن  اب 

دشن رادیب  هک  نانچنآ  دش  باوخ  رد 

�هرامش 28 یعابر 

دندرگ یم  نارگن  ییوک  هب  هک  نانآ 

دندرگ یم  ناج  دصق  هب  ارم  هتسویپ 

ارچ هک  ناج  مهد  یم  تابن  کشر  زا 

دندرگ یم  نالف  مان  مه  رس  درگ 

�هرامش 29 یعابر 

دنربخ یب  ام  قطنم  زا  هک  هرمز  نآ 

دنرخن یغاز  کناب  هب  ام  �همغن  دس 

روهشم یبیلدنع  هب  هدش  میغاز 

ناغرم رگید و  ام 
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دنرگد ناحلا  شوخ 

�هرامش 30 یعابر 

دنام یم  اپ  رس و  یب  نم  هب  نونجم 

دنام یم  البرک  هب  نم  �هناخمغ 

تفگ دمآ و  دورف  نم  يارس  هب  يدغج 

دنام یم  ام  هناریو  هب  هناخ  نیاک 

�هرامش 31 یعابر 

دنسپ دادیب  تس  یلد  ارم  خرچ  يا 

دنچ ات  ثداوح  گنس  زا  یهد  ممیب 

ماوت گنس  دنکشب  هک  مین  هشیش  نم 

دنب دازآ ز  متشگ  هک  مسفق  غرم 

�هرامش 32 یعابر 

دوب دیاب  یم  مان  گنن و  بحاص  ای 

دوب دیاب  یم  ماع  صاخ و  �هرهش  ای 

درک دیاب  یم  دهج  لامک  هصقلا 

دوب دیاب  یم  مامت  دوخ  يداو  رد 

�هرامش 33 یعابر 

دورن انمت  ياپ  ماوت  يوک  رد 

دورن اپ  یلو  منک  یسب  یعس  نم 

منک هچ  اما  مور  تیوک  هک ز  مهاوخ 

دورن اج  رگد  اپ  درگ  هدهیب  نیاک 
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�هرامش 34 یعابر 

دوشن ارآ  هلسلس  یسک  ياپ  ات 

دوشن اس  نامسآ  ردق  رس  ار  وا 

دیق رد  دتفین  دیص و  دوشن  را  زاب 

دوشن اج  ناهش  تسد  رس  هب  ار  وا 

�هرامش 35 یعابر 

دیآ زاس  برط  ناج  هک  تهگ  دیص  رد 

دیآزاب لگنچ  ریسا  غرمیس 

دسر وت  زاب  لبط  يادص  هک  اج  ره 

دیآ زاورپ  هب  قوش  زا  لد  غرم  دس 

�هرامش 36 یعابر 

دیآ یم  نوخ  وت  نتفر  هدیدزا ز 

دیآ یم  نوگ  هلال  کشرس  هرهچ  رب 

نت �هناخمغ  ناجوت ز  یب  هک  باتشب 

دیآ یم  نورب  وت  عادو  هب  کنیا 

�هرامش 37 یعابر 

دیامیپ یتب  قشع  هر  هک  نآ  شوخ 

دیاس تدارا  يور  شهر  كاخرب 

دوشن ادیپ  ریغ  هک  شرظن  وس  کی 

دیآ یم  یک  رای  هک  یفرط  رد  لد 

�هرامش 38 یعابر 
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دیدپ خرچ  زا  ددرگ  لاله  لکش  ات 

دیلک تسا  دیع  يداش  رد  رهب  زک 

شداب تلاوز  یب  رمع  بشو  زور 

دیع يداش  هزور و  رجا  مزلتسم 

�هرامش 39 یعابر 

دیمد كاخ  زا  هشفنب  دش و  زورون 

دیشک لین  نمچ  نالیمج  يور  رب 

لبلب دراذگ  یمن  نخس  هب  ار  سک 

دیدنخ شیور  هب  هچنغ  رگم  غاب  رد 

�هرامش 40 یعابر 

راذع هام  نآ  دنک  یم  رفس  گنهآ 

رآرب هلان  يدش  ریگ  سفن  هک  ناج  يا 

شلمحم رد 
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سرج وچمه  الد  زیوآ 

رادم زاب  نابز  دایرف  هلانزو و 

�هرامش 41 یعابر 

رادم رید  �هریاد  نیا  رد  هک  برای 

رادروخرب ییگدنز  نانچ  یشاب ز 

دننک عمج  را  شدیع  فیرش  مایاک 

رازه هکلب  دسر  مه  هب  دبا  رمع  دس 

�هرامش 42 یعابر 

رثا هدنخرف  رهم  هک  اهاش  یناد 

رظن هچ  شدوب  دومن و  لمح  لیوحت 

درذگ نشلگ  هب  هک  تطاشن  زور  ات 

رگد زور  زا  دوب  رتنوزف  زورره 

�هرامش 43 یعابر 

ریگ ملاع  وت  تاجلاعم  تیص  يا 

ریخست ار  ناهج  هدرک  وت  هزاوآ  و 

تسه ملاع  ات  دابم  ادج  هک  برای 

رینم ردب  زا  رون  وچ  تنت  تحص ز 

�هرامش 44 یعابر 

شرحس ات  بت  دوب  شود  هک  عمش  نآ 

شرد دمآ ز  رد  بت  عفر  یپ  تحص 

تسج یم  يزیرگ  هار  شندب  زا  بت 
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شرتشین هر  زا  دناهج  داصف 

�هرامش 45 یعابر 

شوه هیام  يا  ییاناد و  ءاشنم  يا 

شود مدروخ  رحس  ات  هک  نآ  زا  تسرفب 

نم هک  شخب  ردق  نآ  هن ، مک  هن ،  رایسب 

شوهدم منامن  مدرگن و  رایشه 

�هرامش 46 یعابر 

عاطم وت  قوش  عیطم و  منت  ناج و  يا 

عاعش دیشروخ  خر  ناز  ادج  یتفر و 

دادن درک و  نت  عادو  ناج  هک  تاهیه 

عادو هب  دباتش  نت  هک  تلهم  نادنچ 

�هرامش 47 یعابر 

لامک ناهرب  رازه  دس  وت و  نف 

لاحم تالایخ  ناهج  کی  نم و  لغش 

لضف یلاع  �هسردم  يوزنم  وت 

لایخ رازاب  تسار  درگ  هدهیب  نم 

�هرامش 48 یعابر 

ما هتفای  يا  هناخ  مقر ز  همان  رد 

ما هتفای  يا  همامش  رت  ربنع  زو 

مناوخ شراب  رازه  یمد  قوش  زا 

ما هتفای  يا  همان  جنگ  هک  وت  ییوگ 
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�هرامش 49 یعابر 

مادم تسین  سک  ماک  هب  ناهج  راک  ات 

مامت وت  راک  داب و  مادم  وت  شیع 

رهد ندروخ  مغ  وت  ترشع  سلجم  رد 

مارح دیع  رد  هزور  وچ  دوب  هک  برای 

�هرامش 50 یعابر 

مدش وت  يانشآ  قشع  هر  رد  ات 

مدش وت  يالتبم  درد  مغ و  دس  اب 

رگنب مراز  لاح  هب  نم  شو  یلیل 

مدش وت  يارب  زا  هنامز  نونجم 

�هرامش 51 یعابر 

بش همه  بشما 
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مدوب نالان  رجه  ز 

مدوب نابیرگ  تسد و  هیس  تخب  اب 

يدوب هرمه  هک  هب  يد  تموش  نابرق 

مدوب نایرگ  شیوخ  هب  بش  همه  بشماک 

�هرامش 52 یعابر 

مرا غاب  لگ  هزات  يا  هلبآ  زا 

مک وت  يور  توارط  دوش  هک  اشاح 

هلاژ زا  تسا  هلال  نسح  رهوج  ین 

منبش زا  تسا  لگ  یبوخ  رویز  ین 

�هرامش 53 یعابر 

مفصتم وت  یگنرکی  هب  هکنآ  يا 

مفرتعم مرقم و  تیگدنب  رد 

مرک ز  ه »   » و ب »   ، فلا و «  ر »  » و فاف »  » اب

« مفلا و «  مال » و «  نیغ »   » تسدب تسرفب 

�هرامش 54 یعابر 

منک دای  تمغ  تبیصم  یک ز  ات 

منک دایرف  وت  تقرف  هتسهآ ز 

مرادرب نهد  زا  تسد  هک  تسا  تقو 

منک دادیب  رازه  تمغ  تسد  زا 

�هرامش 55 یعابر 

ناج نشلگ  لگ  هزات  يا  وت  راسخر 
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نآ رب  تس  هتسشن  یمنبش  هلبآ  زک 

نیرق هلاژ  اب  هدمآ  یلو  تس  هلال 

نارق هرایس  هب  هدرک  یلو  تس  یهام 

�هرامش 56 یعابر 

ناهج تسا  نینچ  دوب و  نینچ  دوب  ات 

ناما دوب  ارک  رهد  هثداح  زا 

تفر نادیواج  کلم  هب  رگا  سیقلب 

نامز نامیلس  يا  ینام  وت  دیواج 

�هرامش 57 یعابر 

ناویا تفه  �هسمش  تسه  هک  دیشروخ 

نایع تشگ  نوچ  هک  تمیوگب  هک  یهاوخ 

خرچ زا  نوریب  همیخ  هاش  تعفر  دز 

ناشن خرچ  رب  همیخ  نوتس  شدنام ز 

�هرامش 58 یعابر 

نخس دنار  یبش  عمش  تخر  یفن  رد 

نکسم یجنک  هتفرگ  مدید  شزور 

ازج زور  رد  هک  ییصاع  �هدننام 

نفک درآرب ز  رس  هایس  يور  اب 

�هرامش 59 یعابر 

وت تدم  ناهج  یهاش  تدم  يا 

وت تلود  زا  قلخ  رورس  دیع  رد 
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ددرگ مسجم  هک  دناوت  دیع  رگ 

وت تعلخ  تینهت  یپ  دیآ ز 

�هرامش 60 یعابر 

وت هیاپ  نیرتورف  ناش  تعفر و  يا 

وت �هیاریپ  رازه  زا  یکی  یبوخ 

ریگم زاب  نمز  هیاس  ادخ  رهب  زا 

وت �هیاس  ادخ  تمحر  �هیاس  يا 

�هرامش 61 یعابر 

یط يروجهم  طاسب  دوش  هک  نآ  شوخ 

یپ رد  یپ  مشک  یم  لاصو  مزب  رد 

روجهم هک  نانچنآ  تمیوج  یم 
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لاصو

یم هب  رومخم  هک  نانچ  ماوت  قاتشم 

�هرامش 62 یعابر 

يدوب یمارتحا  مرهم  روخرد  رگ 

يدوب یمامت  ردق  ماوت  کیدزن 

تساجک هب  ات  نم  قشع  هک  متفگ  یم  نم 

يدوب یماقم  قشع  زا  فرطنآ  رگ ز 

�هرامش 63 یعابر 

يدوب یتارب  نم  تارب  شاک  يا 

يدوب یتاجن  طخ  میسلفم  زک 

دوب یم  یتارب  نانچنآ  هک  هللااب 

يدوب یتافتلا  وت  فرط  زا  رگ 

�هرامش 64 یعابر 

يرامیب وت  تاجلاعم  دهع  رد 

يرازآ قلخ  هویش  زا  دش  راکیب 

تفاتش وت  يوس  هب  رازآ  یپ  زا  ین 

يراکیب زا  دنک  تیاکش  هک  دمآ 

�هرامش 65 یعابر 

یناهنپ منک  رظن  یهگ  وت  اب  رگ 

یناجنر دوخ  عبط  هک  دوبن  مزال 

تسا عنم  مه  نیا  وچ  یندید  مدوب و  نم 
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ینازرا رگد  نارای  هب  زین  نآ 

�هرامش 66 یعابر 

یناحور هگ  دیع  وت  هگرد  يا 

یناج مه  یسنا و  مه  تتینهت  رد 

کیل مراد  عمط  ییدیع  وت  فطل  زا 

یناوخ تعیبط  لفط  ماوت  هک  مسرت 

نیرب دلخ 

زاغآ رس 

ریرص يادص  دروآرب  هماخ 

ریفص دز  نیربدلخ  زا  یلبلب 

تسا نشلگ  نیا  تحاس  نیربدلخ 

تسا نز  ناتسد  لبلب  وا  رد  هماخ 

داب هزاوآرپ  غاب  نیا  لبلب 

داب هزات  يا  همزمز  شمد  هب  مد 

زیختسر ات  هک  تس  یضایر  هفرط 

زیر گرب  دوبن  ار  وا  �هزبس 

وا رد  اهلگ  هدزرس  رضخ  بآ  ز 

وا رد  احیسم  داب  اشگ  هچنغ 

نخس زاغآ 

متخادنا نخس  رد  يون  حرط 

متخاس رگد  عون  نخس  حرط 
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تسین هناخ  نیا  زج  يوک  نیا  رس  رب 

تسین هناوید  مدرم  رذگهر 

شیوخ يانمت  هب  نم  ما  هتخاس 

شیوخ يالاک  روخ  ردنا  يا  هناخ 

یگیاسمه هب  تسین  مسک  چیه 

یگیام یب  هنعط ز  مدنز  ات 

ساسا نآ  داهن  هک  نزخم  یناب 

سایق زا  نورب  دوب  وا  هیام 

تشاد دادادخ  جنگ  زا  رپ  هناخ 

تشاد دابآ  دوخ  جنگ  زا  یملاع 

شیوخ جنس  رهگ  عبط  ددم  زا 

شیوخ جنگ  یپ  تسارآ  ینزخم 

راک هب  ناوارف  جنگ  وا  رد  دوب 

رازه دس  دس  هچ ، جنگ  دس  نزخم 

وا رد  یهالا  رارسا  رهوگ 

وا رد  یهاوخ  هک  رارسا  ردقنآ 

تفاتش وا  یگیاسمه  هب  هک  ره 

تریغ
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تفاکش ار  شرگج  یهاش 

هاش يولهپ  هک  تسین  بدا  طرش 

هاگمارآ دوب  ار  ناهش  ریغ 

منز یم  بلط  جنگ  رد  هک  نم 

منز یم  بدا  هب  هر  نیا  رد  ماگ 

دهد ییاج  هب  هار  مبدا  مه 

دهد ییاپ  توق  مبلط  رد 

مسر یماقم  هب  ات  منک  دهج 

مسر یماک  هب  شیپ و  مهن  ماگ 

دوج ضایف  هک  تسنیا  نم  ماک 

دوجو طاسب  يارآ  نمجنا 

نم رای  دنک  شیوخ  تمحرم 

نم راک  زا  تمحرم  دنکن  مک 

داد راتفگ  توق  ام  هب  هک  نآ 

داد رایسب  هچ  داد و  رهگ  جنگ 

میمع فطل  فطل ز  ام  هب  درک 

میظع جنگ  هچ  یجنگ و  هردان 

دنم هرهب  دشن  جنگ  نیا  زا  هک  نآ 

دنچ هک  دناد  هچ  جنگ  نیا  تمیق 

نیا زا  ایهم  هتشگ  ناهج  لخد 

نیا زا  ادیپ  هدش  ملاع  ود  هکلب 
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مدع يوک  رس  رب  ناهج  دوب 

مدق ناهج  عضو  زا  ربخ  یب 

ناکم رکذ  هن  نوک و  نخس  هن 

ناشن تروص  زو  الویه  هن ز 

هن ضرا  بقل  امس و  مان 

هن ضرع  هن و  لوطو  هن  قمع 

مان دوب و  ناشن  داعبا  هن ز  نوچ 

مادک دوب و  هک  داعبا  لباق 

دوجو کلم  دوب ز  نورب  ریغ 

دوبن سدقم  تاذ  یکی  ریغ 

تافص نارازه  تاذ و  یکی  دوب 

تاذ نیع  شتفص  قلطم  دحاو 

لازیال دحا  یقاب  هدنز 

لالجلاوذ دمص  اناوت  یح 

نابز مشچ و  هب  هن  دیوگ  دنیب و 

نآ مه  نیا و  مه  دوجوم  هدش  وز 

غارچ دزورف  هدید  وا  زا  هک  نآ 

غارف دراد  هرصاب  ددم  زو 

نایب ار  نابز  ماک و  دهد  هک  ناو 

نابز ماک و  هب  جاتحم  هچ  تسه 

تشادن يدومن  دوب  وا  هن  هچنآ 
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تشادن يدوجو  دوب و  مدع  ضحم 

مدع باوخ  هب  هلمج  نایتولخ 

مد هتسب  ورف  بیغ  قتت  رد 

بش هریت  نآرد  دوب ، یبش  هریت 

بل هتسب  ورف  باوخ  رد  همه  ام 

مامت ملاع  ود  هک  یهایس  ماش 

ماش هریت  نآ  رد  دندوب  هدش  مگ 

مدق طیحم  دروآرب  جوم 

ربا
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مرک رحب  تساخ ز  اقب 

ناشفرد دش  هک  ربا  نآ  زا  تشگ 

ناکف نک  فدص  رد  هلماح 

زورف بش  رهگ  نآ  �هعشعش 

زور وچمه  ناهج  رات  بش  درک 

دیمد تیانع  زورفا  لد  حبص 

دیزو تیاده  شخب  ناور  داب 

دش رادیدپ  رهم  �هبکوک 

دش راونا  علطم  ناهج  ود  ره 

باتفآ نآ  یمرگ  رثا  زا 

باوخ یناهج ز  دندوشگ  هدید 

شیپ تخات  همه  تبینج ز  لقع 

شیپ تخارفا  همه  زا  شیوخ  تیار 

دیسر یم  مه  یپ  زا  جوف  هب  جوف 

دیشک یم  فص  هک  دوب  مشح  لیخ و 

دندمآ دوجو  يوس  مدع  شیج 

دندمآ دوهش  نادیم  رس  رب 

فرط ره  زا  يرکشل  نورب  تخات 

فص دندیشک  دندناهج و  شیپ 

دیسر رد  یفرط  زا  نسح  رکشل 

دیسر ربارب  شهاپس ز  قشع و 
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زان تخات  نورب  نسح  فرط  زا 

زاین دمآ  رد  قشع  فرط  زو 

نارک ات  نارک  یهاپس ز  قشع و 

ناهج ات  ناهج  دوب  افو  نسح و 

رامش یب  هپس  درد  تنحم و 

راسی نیمی و  دز ز  فص  دمآ و 

هاگبلق رد  هدمآ  زادگ  زوس و 

هاپس بلق  هب  شیوخ  ملع  دز 

درف تشگ  ادج  قشع  دوخ  فص  زا 

درم درک  بلط  نادیم و  هب  تخات 

قشع درم  دش  هک  درم  نآ  رگج  رپ 

قشع دروان  تخیرگن ز  دمآ و 

يرازگساپس رد 

ساپس رکش و  همه  رب  دوب  ضرف 

سایق دح  هب  هن  یساپس  رکش و 

دزس ار  ادخ  هک  یساپس  رکش و 

دزس ار  ام  قزار  ام ، قلاخ 

معن ناوخ  هب  هک  نآ  ام  قزار 

مدع زا  دوجو  هب  ار  ناهج  دناوخ 

وا ناسحا  �هرفس  ناهج  تسه 

وا ناوخ  روخ  هلز  ناهج  لها 
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تسا تمعن  نیا  �هدرورپ  هن  هک  ره 

تسا تمسق  شمدع  ناوخ  رس  زا 

لک هچ  وزج و  هچ  ضیف  �هدئام 

لگ هچ  راخ و  هچ  ضیف  وا  زا  هدرب 

نمچ اهرگد  تسارآ  نمچ  وا 

نرتسن لگ و  خاش  درب  داب 

تسخن زا  نمچ  حرط  دنکن  رو 

تسچ هماج  دوشن  نبلگ  دق  رب 

هک لگ  ره  هخسن 
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تسوا رد  اهمقر 

تسوا رد  ارآ  نمچ  لامک  حرش 

تانیاک فحص  راگن  فرح 

تاود یب  ملق و  یب  قرو و  یب 

نورب نورد و  حول  نک  شقن 

نوصم تلآ  تمهت  زا  شتعنص 

شارت اراخ  نهآ  دوبن  رگ 

شارت تب  زا  دوش  تب  اجک  گنس 

تسد هب  دراین  هشیت  رگا  رگتب 

تسب شقن  ناوتن  ار  تب  رکیپ 

شا هشیپ  نآ  توق  دوبن  رو 

شا هشیت  دوش  راک  رگ  هنخر 

راگن تب  شدش  هدنراگن  هک  تب 

رارق ییادخ  هب  سک  شدهد  نوچ 

زاین یب  دوب  هک  نآ  ادخ  تسه 

زاس راک  ار  همه  يراک  همه  رد 

دوجو رب  شمدع  مدقم  هکنآ 

دوجس ییادخ  هب  سک  شدنک  نوچ 

راگن تب  زا  تب و  زا  دوبن  شقن 

راگدنوادخ دوب  ار  همه  واک 

تسرپ تب  تب و  مان  زا  رتشیپ 
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تسه هک  ناسنیدب  دنوادخ  دوب 

يازف تفلا  مه  هب  ار  دسج  ناج و 

يادز ترودک  درگ  ناج  لد و  و ز 

يوجهار درخ  يامنهار 

يوپ مرگ  سفن  ياشگ  ماک 

درون یتیگ  قلبا  هد  هیوپ 

درگ قافآ  �هدرز  نک  مرگ 

زورفلد نمچ  ياس  هیلاغ 

زوس دوع  لگ  نادرگ  هرمجم 

ناگتسخلد لد  يادز  گنز 

ناگتسبرد رد  ياشگ  لفق 

اهراوشد هدنیاشگ  هدقع 

اهرازآ هدنیامن  هراچ 

غارچ یلعل  �هلال  هد  بات 

غایا نیرز  سگرن  رگ  ماج 

رهمو هام  �هرصاب  شک  لحک 

رهپس طاسب  زورفا  هلعشم 

ریمض نشور  لد  ناشن  ردص 

ریگ هدرخ  درخ  سانش  هدرخ 

رت هاگآ  همه  زا  تسه  هک  لقع 

رت هارمگ  همه  زا  وا  هر  رد 
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سک لقع  دربن  شهنک  هب  هار 

سب تسا و  نیمه  هللا  تفرعم 

سک چیه  سفن  درادن  قدص 

سب حبص و  دوب  تسهرگا  قداص 

فلتخم مقر  حول  نیا  رس  رب 

فلا زا  ریغ  هب  تسار  یکی  تسین 

باحس زا  ریغ  هب  هجل  نیا  رد  تسین 

بای مان  ایح  فرح  زادش  هک  نآ 

دنامن ین  زجب  هتسب  رمک  چیه 

دنامن یم  مخ  ریغ  یلد  فاص 

ریذپ ثداوح  رید  نیا  رد  تسیک 

ریگ هشوگ  دوب  هک  یم  مخ  ریغ 

دنا هتفر  رنه  لها  نیمز ز  يور 

دنا هتفخ  نیمز  ریز  رنه  لها 

دنامن یقاب  هدکیم  نیا  زا  یفاص 

یقاس هشیش و  یهت  تشگ 
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دنامن

تسشن وترپ  هدنزورف ز  عمش 

تسکش سلجم  قنور  دش و  حبص 

دنام گنرلگ  یم  زا  یلگ  هریت 

دنام گنس  دش و  لعل  زا  یهت  ناک 

زارط عمش  مزب ز  یهت  تشگ 

زاب عمش  زا  يا  هدود  نیمه  دنام 

رام تفخ  اج  هبو  تفر  اجز  جنگ 

راد هرهم  دوب  هک  يرام  هن  کیل 

شورام هفیاط  نیا  زا  رذگب 

شوخ رازآ  هب  رام  تفص  رب 

ناشهار رس  هب  اپ  هنم  زیخ و 

ناشهاگرذگ رذگم ز  ونشب و 

كاخ هب  یعفا  هر  رد  یهن  ياپ 

كاله تصرف  مد  تدننک  کیل 

لامیاپ نیمز  وچمه  يوشن  ات 

لاثم نودرگ  همه  زا  نیشن  رود 

يرپ نوچ  امنم  مدرم  هب  يور 

يرگنوسفا دس  هب  تدنبلط  ات 

شاب هدرپ  رد  همه  زو  امنم  خر 

شاب هدرک  رذگ  زور  تفص  رب 
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راذگ لد  رد  وت  دای  دنک  وچ  ات 

رایتخا یب  هیرگ  دهد  يور 

رد هدرپ  هفیاط  نیا  زا  رذگب 

رصب رون  وچ  شاب  نیشن  هدرپ 

ناهج لها  رد  تسین  افو  مسر 

نایم زا  شکب  ياپ  افو  وچمه 

لگ هب  اپ  دوخ  هگتلزع  هب  شاب 

لعفنم سک  رد  زا  يورن  ات 

تیاکح

دوب هدرک  ناهج  كرت  یلد  لها 

دوب هدرک  ناهن  يور  ناهج  لها  ز 

هتخاس يا  هیواز  رد  هتفر و 

هتخادرپ هیواز  نآ  همه  زو 

همه يوپ  کت و  زا  ریس  هدمآ 

همه يور  هب  هناخ  رد  هتسب 

وا هاگآ  لد  وا  یسلجم 

وا هاگرحس  هآ  وا  مدمه 

يا هناریو  هب  دغج  نوچ  هتخاس 

يا هناسفا  دوخ  هب  دوخ  شمد  هب  مد 

شا هناخ  رد  هب  یلوضف  تفر 

شا هناشاک  رد  یلوضف  هب  دز 
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ارس نورد  شباوج ز  داد 

ارچ یبوک  همهنیا  درس  نهک 

تخس هناشاک  رد  ورنآ  زا  متسب 

تخر هناخرد  هب  يراین  وت  ات 

داد زاوآ  رد  نوریب  درم ز 

داشوت زا  نورد  هتشگ  ار  همه  ياک 

تسه هک  يدارم  تسد  دهدن  ات 

تسد مراذگن ز  رد  نیا  �هقلح 

ارم رد  نیا  رب  تسا  مشچ  �هقلح 

ارم رسیم  ماک  دوش  وت  زک 

يا هدرک  اوه  هچ  ات  وگب  تفگ 

رد رب 
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يا هدرک  اج  هچ  رهب  نم 

دنکف اجنیا  سوه  نآ  ارم  تفگ 

دنم هرهب  موش  وت  دنپ  وت و  زک 

فیح شوه  رثا  يرادن  تفگ 

فیح شومارف  درک  ارت  لقع 

دنم هرهب  درخ  دقن  زا  يوش  رگ 

دنچ هک  یسانش  دنپ  نیا  تمیق 

نم يدیشک ز  رازآ  همه  نیاک 

نم يدینش ز  خلت  نخس  دس 

راوتسا تخر  هب  رد  ما  هتخاس 

راسمرش نم  هگرد  زا  يور  یم 

تسیچ دوس  يردبرد  نیا  زا  یشحو 

تسیچ دوصقم  دصقم و  نیا  زا  تسیچ 

لگ هب  يرآرب  هناخ  رد  هک  هب 

لعفنم سک  رد  زا  يورن  ات 

دوج غاب  سر  هزات  بطر  يا 

دوجو غاب  هوابون  وت  تاذ 

دنتشاک یم  وچ  لخن  نیا  �هناد 

دنتشاد رظن  وت  نوچ  يرمث  رب 

درک رایسب  يدرگ  رحس  رهم 

درک راک  یسب  هتشک  نیا  رس  رب 
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هتخیر یسب  هرطق  مرک  ربا 

هتخیگنا رب  لخن  نیا  لگ  ات ز 

تسین خاش  نیا  �هویم  یسک  وت  زج 

تسین خاک  نیا  �هدنبیز  وت  ریغ 

دنتخارفارب هک  ار  کلف  خاک 

دنتخاس یسک  وت  نوچ  یپ  هصاخ 

ارت ملسم  تس  یتسه  روشک 

ارت ملاع  همهرب  دسر  مکح 

دناوت هاپس  وت  زا  ریغ  هب  هک  ره 

دناوت هار  هب  مشچ  رد  هب  شوگ 

تست نامرف  شک  تبینج  خرچ 

تست ناگوچ  مخ  رد  کلف  يوگ 

وت كارتف  هب  تسد  هدز  رود 

وت كاخ  کلف  بارحم  هدمآ 

يوربآ نینچ  هب  یشاب  هک  فیح 

يوک نالفط  وچ  يوگ  نیا  رس  رب 

كاپ هدولآ  ره  هتشگ  وزک  بآ 

كاخ تشم  کی  هب  هدولآ  دوش  یم 

تسا نف  توادع  كاخ  نیا  رد  هک  ره 

تسا نهآ  رگا  رخآ  دوش  كاخ 

لد فاص  دوب  دنچ  ره  هنیآ 
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لگ هب  دنامب  وچ  درآرب  گنز 

هاک رمع  لگ  كاخ و  نیزا  رذگب 

هایس لد  هنییآ  ینک  دنچ 

ار هنییآ  هدب  ییافص  زیخ و 

ار هنیرید  تملظ  ادزب  وز 

گنر هریت  هدش  گنز  زک  هنیآ 

گنر هدرب  وا  زا  رتسکاخ  شلام 

زورفرب انغ  رقف و  زا  یشتآ 

زوسب قیالع  ییایب ز  هچ  ره 

فک هب  روآ  يرتسکاخ  فک  ناز 

گنز
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فرطرب نک  هنیآ  نآ  زا 

ینکفا وا  بناج  رظن  وچ  ات 

یندید دوب  هچ  ره  دوش  هدید 

تسا ردنا  گنز  هب  هنییآ  هک  هآ 

تسا رگید  یگریت  شسفن  ره 

راو هنییآ  دوب  نشور  همه  رب 

رابغ رد  دور  هنییآ  سفن  زک 

داب رون  زا  رپ  هک  لد  �هنیآ 

داب رود  نالد  هریت  سفن  زا 

شلیاح دوش  وچ  يرابغ  گنز و 

شلد بحاص  مد  دیامن  عفر 

ازف ناج  سفن  زک  رگن  خرچ 

ادز تملظ  هدش  روخ  هنیآ  ز 

رثا نیا  دوبن  ار  یسفن  ره 

رگد غاب  داب ز  نیا  دزو  یم 

دنک ام  مد  رمع  همه  هب  یک 

دنک اسیع  مد  مد  کی  هب  هچنآ 

یهلا حور  مد  دیازف  حور 

یهرمه دنک  حور  سفن  اب 

سوهلب �هفیاط  ام  مد  زا 

سفن زا  عمش  وچ  هدرم  دوش  هدنز 
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یسر ییاج  هب  هک  ینآ  رب  وت  رگ 

یسر ییافص  هب  تملظ  هتسر ز 

يارگ لباقم  هب  ار  یلد  فاص 

يادز تملظ  هنیآ  تدوش ز  ات 

دوش لباقم  رهم  اب  وچ  هام 

دوش لماک  تملظ و  زا  دهراو 

لاله یط  دنک  هار  یسب  کیل 

لامک ماقم و  هب  درآ  رذگ  ات 

یسک دباین  هبعک  رد  هب  هر 

یسب نابایب  عطق  دنکن  ات 

رگد ياوه  تسا  لصو  �هبعک 

رگد ياپ  هب  تسوا  هر  ریس 

هلحرم رد  هلحرم  وا  رد  ضیف 

هلعشم رد  هلعشم  وا  رد  رون 

تسا شک  لمحم  هلفاق  نیا  رد  حور 

تسا شکلد  هر  هچ  نیو  اضف  هچ  نیا 

زاین کشا  هیداب  نیرد  بآ 

زاس راک  تمحرم  هر  يداه 

بات دیشروخ  وترپ  سب  هدید ز 

باتفآ رذگ  رد  يا  هرپ  بش 

ور رود  درخ  هر  نیا  رد  هدنام 
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ورزیت رظن  هر  نیا  رد  دنک 

لال هدنام  درخ  هک  اج  نینچ  هب  دوخ 

لاقم لاجم  هچ  ار  نابز  تسه 

تفاین ییاج  هب  هار  وا  رد  مسج 

تفاین ییاپ  توق  دور  تساوخ 

ماقم اجنیا  دنک  یم  لیح  هب  ناج 

ماگزیت دوب  هک  دشاب  هک  مسج 

روبص يرود  هب  دوب  ناوت  دنچ 

رب هدید 

www.Ghaemiyeh.comتیاکح ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 766 

http://www.ghaemiyeh.com


روضح رون  هب  زورفا 

دز ماگ  بلط  هب  هر  نیا  رد  هک  ره 

دزمان شدبا  ياقب  تشگ 

میرب نایاپ  هب  هار  نیا  هک  زیخ 

میرب ناویح  همشچرس  هب  تخر 

میشکرب ناج  رس  زا  مسج  توسک 

میشک رد  اقب  بآ  حدق  ود  کی 

اقب بآ  رد  میرآ  رب  لسغ 

انف درگ  میئوشب ز  هرهچ 

میشک دب  ره  رسرب  در  �هماخ 

میشک در  مقر  ار  انف  حول 

گنت جنک  نیا  رد  مینیشن  دنچ 

گنرد اج  کی  هب  درک  ناوت  دنچ 

نوگ بامیس  هشیش  نیا  نب  رد 

نوسف نارازه  هب  موید  وچ  دنب 

دنچ هب  ات  مدش  هناوید  هک  هآ 

دنب دوب  ناوت  هشیش  نیا  نت  رد 

مامتها منک  هچره  هک  ياو 

ماقم مباین  هشیش  نیا  نب  زج 

نوگنرس دوب  هشیش  رد  وچ  روم 

نورب دیآ  رگم  اجنآ  زا  شناج 
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دوعص دیامن  هشیش  زا  یک  روم 

دوجو زا  شرپ  لاب و  دمدن  ات 

میرپ اجنیا  زا  هک  تمه  رپ  وک 

میرب اقنع  لزنمرس  هب  تخر 

سگم دبایب  وچ  تمه  رپهش 

سک غرمیس  قرف ز  شدنک  یک 

دنک ییازف  هیاپ  رگا  تمه 

دنک ییامه  لاب  یب  هشپ 

دهن نادیم  هب  ياپ  رگا  تمه 

دهن ناگوچ  مخ  رد  کلف  يوگ 

فدص هن  نیزا  تمه  دوبن  رگ 

فک هب  درآ  هک  دوصقم  رهوگ 

تیاکح

هاپس کیالم  دوب  یهشداپ 

هاگراب يدز  ردق  زا  کلف  رب 

يرتخد نیشن  هدرپ  شمرح  رد 

يرتخا دعس  هچ  يدعس و  رتخا 

هام شوگ  شک  هقلح  شجک  فلز 

هایس شمشچ  یپ  زا  لازغ  مشچ 

باتفآ لد  غاد  شخر  لاخ 

بان کشم  رد  هدرپ  شا  هیلاغ 
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هتخادنا دوخ  ياپ  رد  هک  هرط 

هتخاس يرد  کبک  هر  ماد 

رهپس رصق  وچ  تشاد  يا  هرظنم 

رهم نیرز  لگ  شقاط  �هسمش 

وا راوید  ریاط  کلف  رسن 

وا راکرز  �هبق  لحز  جات 

ناکم یلاع  رظنم  نیا  رگنک 

نابدرن کلف  رصق  رب  هدمآ 

رهپس ماب  تریغ  نآ  رب  دوب 

رهم وچمه  امن  هولج  یمدحبص 

شوپ هقرخ  یکی  دید  وا  هولج 

شورخ رد  يرگ  هولج  نآ  زا  دمآ 

هزمغ نآ  زا  يزودرگج  ریت 
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تسج

تسشنرپ ات  دمآ و  شرگج  رب 

دوب ینامک  تخس  زا  هک  ریت 

دوب یناج  �هناخ  رگ  هنخر 

كاندرد يرگج  شریت  تشاد ز 

كاخ هب  يدیپت  يدیشک و  هآ 

تشاد هک  یناهن  درد  نآ  زا  رطضم 

تشاد هک  یناج  تفآ  زا  بل  هب  ناج 

انب یلاع  رظنم  نآ  رظان 

اوه رد  رس  هناوید و  قشاع و 

وا ياغوغ  �هزاوآ  رپ  رهش 

وا يادوس  �هناسفا  فرطره 

دیشک یماقم  هب  وا  يدوخیب 

دیسر ورسخ  هب  تشذگب و  همه  زک 

ار شیورد  تلاح  هش  وچ  تفای 

ار شیدنا  درخ  ریزو  دناوخ 

جالع مزاس  هچ  راک  نیا  رد  تفگ 

جایتحا ماوت  ریبدت  هب  تسه 

منک نوگرگج  هنشد  شرگج  زا 

منک نوچ  وگب  وت  مه  منکن  ای 

ریزو اناد  هبکوک  مج  هب  تفگ 
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ریرس هالک و  هدنبیز  وت  هب  ياک 

نتخیر نوخ  نتشک و  نیا  رد  تسه 

نتخیگنا دوخ  رهب  یشنزرس 

شیناهنپ هک  تسنآ  تحلصم 

شیناوخ دوخ  هگتولخ  بناج 

مرگ مرگ  لد  شتآ  زا  شیسرپ 

مرن مرن  یهد  حرش  نانخس  سپ 

وا زا  دیاین  هچنآ  یبلط  سپ 

وا زا  دیاشگن  هتسب  رد  ناو 

دهن اپ  نآ  يراکبلط  هب  ات 

دهد انمت  بالیس  هب  هناخ 

دنمجرا هش  هب  ربدم  درم 

دنسپ شداتف  درک  نایب  هچ  ره 

يادخ فطل  �هیاس  یهگماش 

ياج درک  نیرت  صاخ  مرح  رد 

مرح میرح  هب  ار  ادگ  دناوخ 

مرتحم شدوخ  فاطلا  درک ز 

لد غاد  هتخوس  يا  هک  تفگ 

لد غاب  لگ  هزات  تمغ  غاد 

وزا زوس  ارت  تسا  عمش  وچ  هکنآ 

وزا زور  نینچب  یتسشن  هکناو 
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غارف دشخب  وتب  شدقع  نتسب 

غارچ بش  رد  دقع  دس  هب  کیل 

يروآ حابص  رهم  لثم  هب  رگ 

يروآ حاکن  هب  ار  وا  هگماش 

تفای هدژم  نیا  وچ  هشیپ  ادگ  درم 

تفاتش نامع  بناج  نانک  صقر 

درک زاب  نایم  نیبوچ ز  �هساک 

درک زاغآ  نتخیر  نورب  بآ 

دوب راک  رد  هنت  کی  نیمه  هن  دوخ 

دوب راک  ددم  زین  شرت  مشچ 

دنتفای ربخ  وچ  یبآ  مدرم 

دنتفاتشب همه  اشامت  رهب 

دوصقم هک  شیپ  یکی  تفر 
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تسیچ

تسیچ دوس  نیا  رد  تسادوس  هنرگ ز 

بان رد  یپ  هک  منآ  رب  تفگ 

بآ رحب  نیا  زا  مزیگنارب  درگ 

دندش ناریح  همه  شنارظتنم 

دندش ناشیرپ  هلمج  شنخس  زو 

یتدم رگ  هک  دندوشگب  بل 

یتلهم دهدب  شرهپس  رود 

بآ دزیر  نورب  رحب  نیزا  هکسب 

بارس دیامن  رحب  نیا  هصرع 

میوش روانش  رحب  نیارد  هک  هب 

میوش رهوگ  لماح  فدص  وچمه 

راکماک رهگ  شمینکن ز  رگ 

رامد درآ  رب  رحب  نیا  زا  دوز 

دندش ایرد  هت  رد  فدص  وچمه 

دندش ادیپ  همه  ینامز  دعب 

فدص نوچ  فک  هتخاس  رهگ  رپ ز 

فک ناشفا ز  رهگ  ایرد  بل  رب 

رد هصرع  نآ  رب  دندناشف  هکسب 

رپ تشگ  رهگ  ارحص ز  نماد 

دنلب تمه  قشاع  نآ  وچ  دید 
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دنسپ رطاخ  رهوگ  زا  رپ  كاخ 

رپ تخاس  دوخ  هسیک  رد  تفر و ز 

رد دناشفا  هش  تخت  رب  دمآ و 

رایرهش نیمغ  تشگ  شندمآ  ز 

راک ریبدت  هب  درک  یسب  رکف 

تفاین ییاج  هب  هار  وا  ترکف 

تفاین ییاود  درد  نآ  یپ  زا 

داد هسوب  نیمز  هشیپ  ادگ  درم 

داب هدنب  تکلف  اهاش  هک  تفگ 

وت ناویا  هبق  کلف  يوگ 

وت نالوج  هصرع  اقب  کلم 

داب دیشروخ  وت  دودنا  رز  رتچ 

داب دیهان  وت  مزب  هبرطم 

هاش ماک  نم  یماکان  وچ  تسه 

هاوخ ماک  موش  هک  تمه  تسین ز 

شیوخ يالاو  تمه  ددم  زا 

شیوخ يانمت  مدیشک ز  تسد 

رایرهش وا  تمه  رب  وچ  دید 

راثن رهاوج  دقع  وا  رب  درک 

نم دنویپ  لباق  ییوت  تفگ 

نم دنزرف  وت  راوازس  تسه 
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دهج دج و  دس  هب  نازیزع و  دناوخ 

دهع ياخیلز  دقع  ودب  تسب 

تسد هب  شداتف  دوصقم  نماد 

تسشن ترشع  هگتولخ  هب  تفر و 

دیسر اجنآ  هک  هشیپادگ  درم 

دیسر الاو  تمه  ددم  زا 

دوش نابنج  هلسلس  رگا  تمه 

دوش نامیلس  هک  دناوت  روم 

نز ماگ  نخس  کلم  هر  هب  يا 

نخس کلم  هب  هار  یسب  وت  زا 

گنن هب  لدبم  وت  زا  نخس  مان 

هب تمظن  تبسن  زا  �هیفاق 
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گنت

فان ینارذگ ز  نادخنز  يوم 

فاکش وم  يوشن  وم  نآ  هب  کیل 

زارد تیاغ  هب  شیر  دوش  هچ  رگ 

زاس هتکن  دنکن  تزارد  شیر 

دنلب ددرگن  هیام  نیزا  هیاپ 

دنم هرهب  دوب  هیام  نیزا  مه  زب 

ینک ترهش  تیار  اصع  دنچ 

ینک تیار  مچرپ  نآرب  شیر 

داتفوا دنلب  ییاصع و  درک 

دادن يدنلب  چیه  ارت  رعش 

ون نادیم  هب  قرز  ملع  نیز 

وت ناز  دوشن  ینعم  روشک 

هاشداپ نآ  رب  هحون  دنک  سوک 

هاپس ياشگ  میلقا  دوش  واک 

تسخن یمظن  تراغ  ینکن  ات 

تسس مظن  نآ  وت  هب  دیامنن  هر 

دایز شلخد  لخد ز  دوب  هکنآ 

داشگ دیابن  شیورد  هب  تسد 

هن شیوخ  بل  هب  یشومخ  رهم 

هن شاف  ینکن  ار  دوخ  یتسپ 
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دنکف یتسپ  بناج  ور  هک  بآ 

دنلب گناب  هب  تفگ  دوخ  یتسپ 

تسیچ سوک  همزمز  يا ، هن  سوک 

تسیچ سوقان  وچ  هدوهیب  لغلغ 

يوجم ناویح  همشچ  يا ، هن  رضخ 

يوجم ناج  تلزنم  يدبلاک 

تسا رورپ  ناج  هک  زیوالد  مظن 

تسا رتسگ  نخس  ناج  زا  يا  هراپ 

دنا هدید  نیا  رگم  خسانت  لها 

دنا هدیدرگن  شیوخ  نخس  زک 

دننک ناج  هگ  هولج  نخس  مسج 

دننک ناشیا  هک  تساحیسم  راک 

دنرگید يا  هفیاط  نارو  هتکن 

دنرت ناسنا  يا  هراپ  نارگد  زا 

ياپ ریس  یب  هک  دنچ  یبجعلب 

ياج دنیامن  شرع  قتت  زا 

دننک وناز  رس  نوچ  رس  یسرک 

دننک وپاکت  شرع  فرط  نآ 

نایناحور يزاسمد  هب  حور 

ناینامسج یباوخمه  هب  مسج 

بات هب  شتآرس  رب  وم  وچ  هاگ 
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باتفآ رذگرد  بصق  هاگ 

تسچ هدرک  نایم  هب  ترکف  نماد 

تسخن لقع  �هزویرد  هب  هتفر 

ياپ زاسمد  هدشرس  تفص  هقلح 

يارس هن  نیا  رد  رب  هدز  هقلح 

شیوخ ياج  رب  هدرک و  ناهج  ریس 

شیوخ ياپ  ددم  یب  ناهج  هتشگ 

رثا نویامه  ناغرم  هردان 

رپ زیت  کلم  دننام  هن و  رپ 

لازیال مرک  هار  رس  رب 

لامج دیامن  هچ  ات  هر  هب  مشچ 

ياپرید هریاد  نآرب  هتشگ 

ياپ ياج  کی  هب  راگرپ  وچ  کیل 

زار راکبا  خر  ياشگ  هدرپ 

زاجم يور  شک  تقیقح  لین 

رکف نالیمج  نسح  �هطشام 

رکب تالایخ  فلز  نز  هناش 

هک ات 
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هاک رمع  هلحرم  نیا  رد 

هار میراپس  هقرخ  نیا  یپرد 

تسام ياصقا  دصقم  نخس  برق 

تسام ياج  برط  کلم  نآ  تحاس 

ام يوجلد  دهاش  نخس  تسه 

ام يوپاکت  تسوا  بلط  رد 

وا يانمت  ام و  بش  همه  بش 

وا يادوس  میرادن ز  باوخ 

تسام دوب  نخس  دوب  رثا  زا 

تسام دوصقم  هلبق  نخس  يور 

ام يور  نخس  بارحم  هب  تسه 

ام يوناز  رس  ام  هگ  هدجس 

مینز یم  وا  هناسفا  زا  مد  بش 

مینز یم  وا  هناخ  رد  زور 

تسا یگدنیاپ  هیامرس  هک  مظن 

تسیچ هک  دناد  هچ  ریغ  وا  هیاپ 

دنپس مجنا  شتآ  نیا  وترپ 

دنچ هک  دناد  هچ  شافخ  هدید 

سرپب اسیع  دیشروخ ز  یمرگ 

سرپب اخیلز  فسوی ز  یبوخ 

تسا رترب  کلف  ینعم ز  هیاپ 
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تسا رپ  کیالم  غرم  ارس  هتکن 

نکشرپ هریاد  نیا  مخ  رد 

نخس زا  نورب  دوب  يا  همزمز 

تیاکح

نارتسگ نخس  ییوگ ز  هردان 

ناروآ نابز  کلس  رد  هردان 

وا رب  ییاطخ  زور  یکی  تفر 

وا رب  ییالب  دروآ  نتخات 

دناوخ شیپ  بضغ  هب  شکلم  یلاو 

دنار شیوخ  رب  شنانک ز  روج 

دنهد شیازس  تفگ  دش و  دنت 

دنهن شیاپ  هب  دنک  نیکرس  و ز 

باوصان دور  هک  اپ  نآ  رب  دنک 

باتش لطاب  هر  رد  دنکن  ات 

دیسر رد  شیتسین  بش  هچ  رگ 

دیرخ شزاب  دمآ و  نایم  هب  بش 

زورف یتیگ  لعشم  نیزک  حبص 

زوس قافآ  �هلعش  دشک ، هلعش 

شورف نمرخ  شتآ  دننک  زیت 

زور هریت  نیا  زا  دنرآ  رب  دود 

یسب شدندز  دادیب  هر  زا 
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یسک زا  دیدن  داد  �هدعاق 

يوج هنیک  سسع  شناشک  درب 

يور هدرک  شرت  هتشگ ، نخس  خلت 

دنب دنک و  شمتس  نیدنچ  هب  درک 

دنکف نادنز  هب  درب و  اپ  هب  دنک 

ولگ زا  دومن  وچ  شخاش  ود  بوچ 

وا ریگ  ولگ  دوب  لجا  تسد 

نامک قیرط  هب  شتسد  هدش  مخ 

نایع شخاش  ود  بوچ  زا  هز  هتشگ 

ریت وچمه  شدق  هک  ینامک  هفرط 

ریذپ مخ  نامک  لثم  وا  زا  هتشگ 

شیزادنیب هک  يریت  ین  نوچ 

دوب
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شیزاس نخس  ییاون ز 

دیسر انمت  ریت  شفده  رب 

دیسر الاب  ملاع  زا  یعلطم 

زیر کشا  شملق  ناگژم  وچ  تشگ 

زیخ هک  ار  یکی  داد  مقر و  دز 

نم لاوحا  ندرک  نایب  رهب 

نم لاح  تفص  مسجم  هتشگ 

نیذغاک ما  هتخاس  وا  هماج 

نینچنیا سابل  تسار  نانز  داد 

هایس اپارس  شور  نآ  زا  درک و 

هاشداپ زا  نم  داد  دبلط  ات 

درد زوس و  رپ  �هزات  نخس  نآ 

درم هداتسرف  داد  هش  هب  درب و 

ياج دمآ ز  رد  دناوخ  رب  وچ  هاش 

يارس نادنز  هب  دنباتش  تفگ 

دنهد ییامه  رف  زا  شا  هدژم 

دنهد ییاهر  دنب  نآ  زا  شدوز 

هچ هک  ناحلا  شوخ  غرم  نآ  سفق  رد 

هچ هک  ناتسب  مورحم ز  لبلب و 

هاش نامیدن  سک ز  نیرت  صاخ 

هاوخ رذع  شدش  نادنز و  هب  تفر 
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دنم هرهب  شهش  فیرشت  هب  تخاس 

دنلب ورسخ  رسفا  شرس ز  درک 

تسر هاکناج  هطرو  نآ  زا  هک  وا 

تسر هاوخلد  ینعم  رثا  زا 

زاونلد همزمز  نیا  زا  یشحو 

زاس همغن  وش  هریاد  نیا  رب  زیخ و 

دنهد تصالخ  دیق  ره  هک ز  وب 

دنهد تصاخ  تعلخ  نیرت  صاخ 

هدش مسجم  هودنا  مغ و  يا 

هدش مغ  ارت  هدید  رگا  يداش 

روخم ملاع  یپ  زا  مغ  همهنیا 

روخم مغ  درذگ  ملاع  تنحم 

رامش یب  مغ  مخت  یمغ  تسه 

رام دنچ  دوش  رام  کی  �هضیب 

دوس وت  کشرس  هک  اهرد  همهنیا 

دوس هچ  حرفم  وچ  ار  تلد  تسین 

یک هب  ات  لد  مغ  زا  نانک  هیرگ 

یک هب  ات  لگ  هب  ياپ  تفص  هزبس 

شوکب ینیشن  دنچ  لگ  هب  ياپ 

شونب يرای  هر  رد  بلط  رهز 

تسین رادافو  رای  زا  هب  چیه 
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تسین رای  وا  رد  تسین  افو  هکنآ 

یمغ يرادن  رای  رگا  يراد 

یملاع بجع  تس  يرای  ملاع 

سک شیپ  دتف  وچ  ینادرگراک 

سب رای و  ددم  زا  دوش  عفر 

دوبر دیاشن  تسد  کی  هب  هچنآ 

دوز دنیابر  تسد  دوش  ود  نوچ 

مقر رد  نیش  وچ  هک  شناوخم  رای 

هب لخاد  هن  تسیداش  لخاد 
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مغ

رای هدیدنسپ  تسار  تفص  رب 

راک هب  تجنر  تحار و  رد  هدمآ 

دروآ دنزگ  سنجان  تبحص 

دروآ دنب  هب  هدوسآ  لد  دس 

دیزگ شرام  هک  تشگنا  هب  هتشر 

دید هتکن  نیمه  شیک و  درخ  تسب 

راد دای  درخ  لها  زا  نخس  نیاک 

رام خاروس  هب  زاب  نکم  تسد 

زیتس هار  هب  تسا  زیت  هک  هلفس 

زیرگ يو  زا  دنز  تمدخ  مد  نوچ 

لازغ نوخ  هب  هنشت  دش  هک  غرچ 

لاب روز  زا  دوش  نابنج  هحورم 

كاله رخآ  دنک  تگنر  ود  رای 

كاخ هب  لوا  وت  شیپ  دتف  هچ  رگ 

دروآ نیمک  وچ  وهآ  رب  زوی 

دروآ نیمز  هب  ار  دوخ  هنیس 

ناهج شمشخ  �هلعش  يدز  هکنآ 

نآ ونشم  دنز ، هک  يافو  فال 

بآ وچ  دیامن  تخادگب  وچ  برس 

بابک ناج  نآ  ندروخ  دنک  کیل 
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تسافو ردنا  مدق  تباث  هن  هکنآ 

تسافج نیدنچ  �هیام  وا  تبحص 

انب ارنآ  هدمآ  تسس  هک  هناخ 

انف ردنا  دهن  نامیقم  تخر 

يوجم يرای  همه  زا  افو  مسر 

يوجم يراخ  همه  زا  لگ  نداز 

تسادج نالیغم  راخ  لگ و  راخ 

تساجک ات  اجک  ناکیپ ز  هچنغ و 

هاک دیوجن ز  هشیپ  درخ  درم 

هایگ نیرز  تنیط  تیصاخ 

يدش رز  یقلع  ره  زا  رگا  سم 

يدش ربارب  كاخ  رز و  خرن 

تسین هنادکی  رد  يرحب  همه  رد 

تسین هناریو  �هناخ  ره  هب  جنگ 

نیبگنا دوبن  ار  یسگم  ره 

نیرکش دوشن  ور  دوخ  ین  ره 

رثا يرای  تسین ز  سک  همه  رد 

رد هب  دیاین  كاخ  ره  همشچ ز 

دوتس تیافو  هب  ار  دوخ  هک  رای 

دومزآ افج  غاد  زا  شدیاب 

تسا لصاح  شرگا  يرای  رهوج 
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تسا لد  مشچ  هدید و  ینشور 

دننک یم  شرصب  لحک  هک  گنس 

دننک یم  شربخ  شتآ  زا  لوا 

هتخاس دوخ  نف  یتشرد  هکنآ 

هتخادنا رظن  زا  دوب  هک  هب 

رون هدید  یپ  تسا  مرن  همرس 

روک هدید  دنک  تسا  تشرد  هکنوچ 

درک شیدنادب  وچ  یتشرد  هب  ور 

درک شیوخ  لمع  زا  یسب  هلان 

لثم یتشرد  هب  ناهوس  وچ  هتشگ 

هلان
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لمع ره  رد  هتساخ  وا  زا 

رظن ناتشرد  هب  نکفیم  زیخ و 

رظن نآ  تسا  رصب  نایز  هکناز 

یهن نالیغم  راخ  رب  وچ  مشچ 

یهد نافوت  هب  هدید  کمدرم 

تسا شوخ  میالم  نارای  تبحص 

تسا شوخ  میاد  هفیاط  نیا  يرای 

سوهلب ره  تبحص  زا  شکب  اپ 

سب رآ و  تسد  هب  رادافو  رای 

رخب نارای  تبحص  هدب و  رز 

رز هب  رز  یهد  هک  رتوکن  هچ  نیز 

دیزگ دیابن  سنجان  تبحص 

دیرب دیابن  شیوخ  زا  عمط  ات 

یهد اج  تدوخ  تسد  رب  هک  رام 

یهد ارحص  هب  تسد و  يرب  دوز 

تیاکح

تسدگنت درخ  جنگ  زا  یلهاج 

تسب شقن  لد  هب  جنگ  يوزرآ 

اه هناریو  هب  جنگ  بلط  رد 

اه هناوید  وچ  همیسارس  دوب 

يا هناریو  هب  زور  یکی  تفر 
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يا هناخ  شدوخ  ناریو  لد  نوچ 

ریگ هناخ  وا  رد  ثاریم  هب  دغج 

ریپ هناخ  نآ  رد  دغج  یسب  هتشگ 

نیمزرس نآ  رد  گیر  ناور  هتشگ 

نیشن عبرم  دوب  وا  رد  تشخ 

بجع يرام  هدمآ  نورب  دید 

بجع يراگن  شقن و  وا  نت  رب 

تسب شقن  شرظن  رد  یشوخ  لکش 

تسد هب  شتفرگ  هار و  شدز  شقن 

تشاد شیوخ  فک  هب  شماگ  هس  ود  کی 

تشاد شین  رد  هک  رهز  نآ  زا  لفاغ 

رام درب  ورف  شین  وا  فک  رب 

راد بارهز  �هنشد  وگم  شین 

ياپ دمآرد ز  دناشفارب و  تسد 

ياو دروآرب  دوس و  نیمز  هب  رس 

دیسر اناد  نمشد  یکی  تشاد 

دیزگ شرام  هک  هتسخ  نآ  رس  رب 

تسج رازآ  لد  رهز  نآ  �هراچ 

تسچ تخادنا  شا  هجنپ  دز و  دراک 

درک زاب  رظن  لهج  شک  رهز 

درک زاس  نخس  دید و  دوخ  نمشد 
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نونک دیآ  نم  تسد  زا  هچ  تفگ 

نورب متسد  هجنپ ز  رس  وچ  تفر 

ورف نت  زا  هدماک  نوخ  من  زج 

وک زورما  مدیآ  تسد  هچنآ ز 

ما هجنر  ناج  هب  تسد و  يا  هتفای 

ما هجنپ  يربن  رگ  وت  یتسس 

شاب شوماخ  هک  هشیپدرخ  تفگ 

شاب شوگ  نخس  ود  کی  مهد  حرش 

وچ يرای  رام ز 
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داد هسوب  تفک 

داب هب  ترمع  نمرخ  شمد  داد 

تسب گنر  نوچ  وت  نوخ  زا  نم  غیت 

تسد هب  ناویح  �همشچ  ارت  داد 

كاخ هب  تدیشک  تخر  نآ  �هسوب 

كاله زا  دناهر  زاب  تنم  مخز 

ررض نمشد  هک ز  ینادب  وت  ات 

رش لها  زا  یتسود  دسر  هک  هب 

هتخارفارب ربک  ملع  يا 

هتخادنا رس  عضاوت ز  جات 

رو هرهب  دشن  جات  نیا  هب  هک  ره 

رثا شکاخ  دنباین ز  هک  هب 

شاب هدازآ  مدرم  هر  كاخ 

شاب هداتفا  هر  كاخ  تفص  رب 

نیزگ عضاوت  هار  تفص  كاخ 

نیا زج  دیاین  كاخ  زا  یکاخ و 

كاخ هتشگ  نالد  كاپ  هگ  هدجس 

كاپ نادرم  هر  رد  دتف  هکناز 

شیر ياپ  دنک  هسوب  زا  تسک  رگ 

شیپ هب  ربکت  يراین ز  تسد 

هد هسوب  دوب  ياپ  ره  هب  كاخ 
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هب كاخ  وت  هک ز  تقرف  هب  كاخ 

ینم ربک و  هب  هدنکآ  هجاوخ 

ینک ندرگ  لکیه  رگا  شهوک 

دوش مک  شیشکرس  رگا  لکشم 

دوش مخ  شدق  میظعت  هر  رد 

یسب رتنارگ  فاق  زا  ترس  يا 

یسک دباین  گنس  نیا  هب  هوک 

تست روز  رپ  ندرگ  زا  متریح 

تسرد دنامب  راب  نینچ  هب  واک 

ارت مدقت  تسا  قلخ  همه  رب 

ارت مدرم  هب  تسیچ  فرش  هجو 

يرترب نیا  دوب  تسابل  هب  رگ 

يروآ رخف  هچ  هب  دشابن  هک  نیا 

مرتحم یمرد  جنگ و  هب  وت  رو 

مرد دشابن  هک  مد  نآ  ینک  نوچ 

تسا مهرد  زا  رگا  مدآ  رهوگ 

تسا مدآ  ینک  راب  شرز  هک  رخ 

یمدآ دوشن  رخ  رز  هک ز  ور 

یمدآ دوشن  رز  زا  رخ  چیه 

شود هب  سلطا  �هماج  ینکف  ناز 

شوپ هدرپ  تیرخ  رب  نآ  دوش  ات 
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تسا رگید  يرخ  نآ  ارت  هک  ور 

تسا رخ  يازس  وچ  سلطا  �هماج 

تسرپ دوخ  نآ  دنز  نوچ  درخ  فال 

تسد ریز  رگا  دنناشنب  شک 

دنک انمت  توبات  �هناخ 

دنک اج  ناسک  تسد  ربز  ات 

مارتحا دس  هب  هدنمارخ  هجاوخ 

مالغ تسد  هب  طال  رقس  فوص و 

ره
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رگد ییار  يرکف و  شمدق 

رگد ییاج  هب  هشیدنا  شمد  ره 

شیوخ ساطسق  هب  هجنپ  زا  نز  هناش 

شیوخ ساوسو  تیاغ  زا  نک  شیر 

ناج دقن  فک  تس ز  هداد  هدهیب 

نآ رهب  زا  دنک  یم  رگن  شیر 

زاب راتفگ  رد  ادوس  هدرک ز 

زاس هدرک  لدج  گنج و  دس  هن و  سک 

تسین رادیب  مدرم  شور  نیا 

تسین رادربخ  تسا و  باوخ  هب  هجاوخ 

باوخ هب  دش  سک  وچ  هک  رخآ  يا  هدید 

باطخ باتع و  تسه  شدوخ  هب  دوخ 

مارح شباوخ  هک  تسا  باوخ  هب  هجاوخ 

مالس باوج  زاب  دهدن  ناز 

دنب ياپ  دوخ  هب  ربک  رپ  معنم 

دنلب ار  ارس  هاگ  رد  هتخاس 

ارس زا  نورب  ماگ  دنز  وچ  ات 

ات ود  ربکت  دزاسن ز  تشپ 

لامشوگ دروخ  مایا  هن ز  رگ 

لاحم دیامن  باوخ  زا  شنتسج 

رورغ داب  هتشگ ز  رپ  هک  هجاوخ 
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روز هب  عضاوت  تشپ  دنکن  مخ 

دوش مخ  اجک  داب  زا  رپ  کشم 

دوش مک  يردق  شداب  هن ز  رگ 

راک تقو  یلو  هدرک  دوخ  هب  داب 

راگزور وا  رس  زا  دنک  تسوپ 

دنفسوگ يوق  داب  زا  وچ  تشگ 

دنک تسوپ  وا  زا  باصق  هجنپ 

يرب یم  رس  هب  داب  نیا  هب  دنچ 

يرگنهآ مد  رخآ  یتسین 

تسب ياپ  نینچ  تسا  داب  هب  هک  مد 

تسد هب  درادن  داب  زجب  چیه 

جنر هب  یناهج  هتفر  تمد  يا ز 

جنس داب  مد  وچ  دوب  ناوت  دنچ 

هتخادنا هر  عمش  رب  وچ  داب 

هتخاس هیس  كاخ  شرز  جات 

داز كاپ  ره  �هدرپ  رد  داب 

داب هچنغ  رد  هدرپ  یلب  تسه 

ناتسوب لگ  وچمه  يوش  دنچ 

نابز رسارس  شیوخ  تفص  رد 

تسه شییوس  هب  هار  لگ  يوعد 

تسه شییوب  یگنر و  وکن  هکناز 
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وگب يراد  هچ  تسیچ  رب  وت  تخب 

وگب يرامش  هچ  رد  یتسیک و 

ینک یم  ردپ  يالاب  فال ز 

ینک یم  رنه  هچ  ات  امنب  دوخ 

دود هتشگ  وزا  هدنیآ  هک ز  عمش 

دوبک کی  نآ  نشور و  دنک  هناخ 

اپ یفلخان 
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نایم رد  دهن  وچ 

نامدود زا  درب  تزع  وترپ 

تسب دود  ار  هنزور  رذگ  نوچ 

تسشن وترپ  هدنزورف ز  عمش 

تسا نت  کی  رس  یعمج ز  وترپ 

تسا نشور  يا  هلعشم  زا  یسلجم 

عمش نازورف ز  تسا  عمج  سلجم 

عمج هریت  دوش  تسشنب  وچ  عمش 

دوس هچ  یعمش  �هماج  يا ، هن  عمش 

دود دیاین ز  عمش  ینشور 

رانک رد  درخ  دقن  ارت  تسین 

راعش عضاوت  مسر  ینکن  ناز 

زارفرس دوش  تس  یلاخ  وچ  هفک 

زاین كاخ  هب  داتفا  دش  وچ  رپ 

افص لها  هیاپ  دشن  تسپ 

اج تشگ  شاوت  تسد  ورف  هچ  رگ 

تسپ هدیدرگن  عمش  �هبترم 

تسشن رتورف  دود  زا  هک  هچ  رگ 

سک تسدربز  هب  سک  دوشن  سخ 

سخ تسنامه  تسنامه و  بآ 

تسا یتسپ  نیا  زا  نخان  شنزرس 
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تسا یتسدربز  هب  تداع  وت  وچ  شک 

میقم دعاس  وچ  تسدورف  هب  دش 

میس هب  شناتب  دنتفرگ  هک  نیب 

دوتس دمآ  شوخ  هار  زا  تسک  رگ 

دونش دیابن  وت  یشابن  هچنآ 

تساطخ ناک  ونشم  دمآ  شوخ  فرح 

تسالب ناک  وشم  قلخ  �هکحضم 

بقل شدیفس  زاب  دش  هک  غاز 

بل دیاشگ ز  هدنخ  دس  �هدقع 

لاح دنچ  زا  رد  هب  دمآ  شوخ  تسین 

لاگس دمآ  شوخ  تسین  یضرغ  یب 

دنرب دمآ  شوخ  يوک  رد  وچ  تخر 

دنرب دب  وتز  تسین  عمط  رگ ز 

دنب باصق  لد  دش  رگج  هب  نوچ 

دنفسوگ مدق  رب  دنز  هسوب 

شوم داتفا  وچ  هبرگ  فده  رد 

شوم رات  ره  هب  درک  رگد  فصو 

لاگس دمآ  شوخ  بیع و  نت  همه  وت 

لاثم یب  رنه  هب  تداهن  مان 

ارت دمآ  شوخ  هب  دیاتس  هکنآ 

ارت دسانشن  رتوکن  وت  زا 
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تیاکح

ملع تهافس  هب  یهیفس  دوب 

مدق تلاهج  هب  مکحم  هتخاس 

شیر تشپ  ربخ  هشال  یکی  تشاد 

شیب هزادنا  مخز ز  وا  نت  رب 

رامخ نآ  نت  مخز  دب  يوب 

راوخ رادرم  ندرک  یق  ثعاب 

گنل ياپ  کی  هبو  تسد  یکی  هب  لش 

گنس هب  رس  هدز  هکسب  هدش  روک 

ناشک شدرب  رس و  رب  نسر  درک 

داد
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نامسیر رس  لالد  هب 

ما هداد  نانع  تسد  زا  هک  تفگ 

ما هداتفا  لحو  ردنا  رخ  وچمه 

ارم روآرب  فطل  زا  لحو  نیز 

ارم رخ  نیا  يراوخ  زا  رخزاب 

درک زاب  نابز  هدنشورف  درم 

درک زاغآ  نخس  رخ  تفص  رد 

داهن وهآ  کت  رصرص  رخ  نیاک 

داب نادیم  هدرب ز  نورب  يوگ 

لیف راب  شربز  رب  یهنب  رگ 

لین دور  زا  درذگب  تفص  لیپ 

دننت نوتس  هک  شیاپ  ود  تسد و 

دننهآ زا  هک  دننوتس  راچ 

هتخادنین هریش  رخ  هرک 

هتخاب ورگ  هب  نابسا  همه  اب 

تفنش نوچ  نانخس  نیا  رخ  بحاص 

تفگ هتسهآ  رخ  لالد  هب  تفر و 

تسار تسه  رگ  وت  فیرعت  همهنیاک 

تساعدم ارم  هک  يرامح  تسه 

دارم يرامح  روط  نیا  متشاد 

داد تسد  بلط  جنر  یب  هک  رکش 

www.Ghaemiyeh.comتیاکح ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 800 

http://www.ghaemiyeh.com


نابتلغ يا  هک  هدنشورف  تفگ 

ناگیار رس  درد  نیا  زا  دنچ 

تسیچ هک  یسانشن  ار  دوخ  �هشال 

تسیرگ دیابب  لقع  نیرب  هک  ور 

رتگنت تلد  روم  لد  يا ز 

رتگنس نارگ  هوک  زا  وت  صرح 

تسد هوک  رب  وت  صرح  دنکف  رگ 

تسکش درآرد  هوک  رمک  رد 

تسیچ زآ  رمک  نیا  يا ،  هن  روم 

تسیچ زاب  نهد  نیا  يا ،  هن  روگ 

دنتخیر ناهد  هب  شکاخ  هک  روگ 

دنتخیر نآ  زا  دوب  بلط  همقل 

وا زا  رود  عمط  صرح و  دشن  هکنآ 

وا زا  روگ  بل  همقل  دروخ  هک  هب 

یهد ناج  زا  شرورپ  شاوت  هک  نت 

یهد ناروم  �همقل  شرورپ 

راوخ همعط  دوش  روم  وا  زک  هدید 

راو هساک  شیهن  ناوخ  ره  هب  دنچ 

دوش نادکمن  هدید  نانچ  هک  هب 

دوش ناوخ  ره  �هساک  عمط  واک ز 

روخم نامیئل  ناوخ  رس  نان 
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روخم ناوخ  ره  يزبس  روخ و  رهز 

تلخبم دهد  هک  یمرگ  �هدرگ 

تلد رب  دهن  زوس  رگج  غاد 

راوگان وا  رب  داب  اقب  بآ 

رادغاد گس  تسا  نان  یپ  زک 

شوپ تسوپ  اتخ  يوهآ  وچ  شاب 

شون تشد  نیزا  نکیم  ایگ  گرب 

سفن شوخ  نینچ  هتشگ  نیچ  يوهآ 

سب یهایگ و  گرب  دروخ  هکناز 

سم
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دوش یم  الط  ریسکا  هک ز 

دوش یم  ایگ  گرب  رثا  زا 

زآ ناوخ  رس  هب  ینیشن  دنچ 

زاسب یهایگ  هب  نان  دوبن  رگ 

ار زاب  نهد  صرح  ناردب  بل 

ار زآ  دب  مشچ  شکب  لیم 

دنب ياپ  فلع  بآ و  مغ  هب  يا 

دنزگ دناسرن  تسفن  گس  نوچ 

فلت ناج  دنکن  وهآ  گس  شیپ 

فلع بآ و  رپ  تسین  شمکش  ات 

دنک یم  ایگ  لیم  رگا  وهآ 

دنک یم  اتخ  کشم  شندب  رد 

بارخ اداب  هک  هدعم  نیا  هر  رد 

بان کشم  دوش  رادرم  �هلضف 

ناشن شتآ  �هدعم  نیا  زا  هآ 

ناشف شتآ  هدنزورف  هلعش 

تسا ردژا  سفن  وا  �هبذاج 

تسا رگنهآ  مد  وا  �همضاه 

زورف یتیگ  همضاه  نیا  شتآ 

زوس قافآ  هدنزورف و  هلعش 

راگزومآ هعفاد  تدوب  سب 

www.Ghaemiyeh.comتیاکح ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 803 

http://www.ghaemiyeh.com


رایتخا سک  �هلضف  دنکن  واک 

تسا ییایند  هک  رادرم  �هلضف 

تسا ییاناد  هن ز  نآ  نتشاد 

دنب ياپ  يوش  هلضف  نیا  هب  دنچ 

دنچب ات  ینک  درگ  شلعج  نوچ 

راگزور یگدولآ  زا  رذگب 

راهنیز وشب  هلضف  نیا  زا  تسد 

شابم ملاع  رز  میس و  لیام 

شابم مهرد  ترسح  زا  لد  غاد 

نیشن فص  مرک  ناویا  رد  شاب 

نیتسآ زا  مرد  نایمه  وچ  زیر 

تسین شیدوب  هک  دنچ  یمرد  زا 

تسین شیدوجو  دنمدرخ  شیپ 

زآو صرح  نت  همه  يا  ارت  تسیچ 

زاب هدنخ  زا  نهد  رز  مخ  وچمه 

تسیچ رادرز  توخن و  سک  همه  اب 

تسیچ رانید  هس  ود  زا  بجع  همه  نیا 

تسا دوخ  ياج  هب  هن  شغامد  ربک و 

تسا دوخ  يارب  تسه  شمرد  رگ 

تساجک نودیرف  دیشمج و  نزخم 

تساجک نوراق  هتفر  ورف  جنگ 
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دنا هتفر  ورف  كاخ  نیا  رد  هلمج 

دنا هتفخ  نیمز  ریز  ینفک  اب 

تروشک نیا  هب  داتسرف  هکنآ 

ترز عمج  یپ  زا  درکن  قلخ 

رز عمج  ضرغ  تست  نم و  رگ ز 

رت تخس  دوب  وت  ام و  هوک ز 

تست هاوخلد  سنوم  مرد  هچ  رگ 

تست هارمه  هک  تس  یناج  نمشد 

جنپس يارس  هب  لوا  رد  هکنآ 

جنگ هدرک  ناهن  كاخ  لگ و  ریز 

هک تراشا  هدرک 
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رایشوه رب 

راپس شکاخ  هب  تس  ییودع  جنگ 

رز تس  ییالب  تسیعاتم  هن  رز 

رذحلا نابلط  رز  يا  رذحلا 

تیاکح

تشپ هب  يدیشک  راخ  یمرد  یب 

تشم هب  شچیه  هلبآ  زج  هدمان 

راخ شین  رس  مخز  نیمه  دوب 

راگزور زا  شدمآ  تسد  هب  هچنآ 

تشاد مادنا  رب  راخ  یسب  مخز 

تشاد مایا  زا  رایسب  يراوخ 

درک تاجاح  یضاق  رد  هب  ور 

درک تاجانم  دروآرب و  تسد 

راهب غاب و  هدش  مرخ  وت  ياک ز 

راب هدروآ  لگ  وت  ضیف  راخ ز 

زور هریت  نم  تشد  نیا  رد  دنچ 

زودراخ منک  هراپ  دس  �هقرخ 

شوپ فیل  تفص  لخن  موش  دنچ 

شود هب  ندیشک  راب  ناوت  دنچ 

وا راک  یشکراخ  دش  هک  لخن 

وا راب  یهگ  زین  بطر  تسه 
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متخوس یشکراخ  زا  نم  هک  هو 

متخودنین راخ  ررض  زج 

تسین راخ  نیزا  مهودنا  لگ  زج 

تسین رازآ  زج  راخ  نیا  زا  مچیه 

راخ دنکیم  دزیم و  لگ  هب  هشیت 

راکشآ يا  هبرشم  لگ  تشگ ز 

یسب رز  وا  رد  دوب  يا  هبرشم 

یسب رتنارگ  رادرز  رس  زا 

درک زاب  ار  هبرشم  نآ  رس  نوچ 

درک زاغآ  یلدشوخ  همزمز 

تفگ زار  نآ  تروص  نز  هب  تفر و 

تفگ زاب  ناهن  زار  نآ  تروص 

زار يور  زا  وچ  تخادنارب  هدرپ 

زاب هیاسمه  هب  تفگ  نز و  تفر 

راکشآ دوش  هک  یهاوخن  زار 

راهنیز وگم  زاب  زگب و  بل 

نایب درادن  تسا و  گنس  هک  هوک 

نابز درادن  راتفگ  یپ  زو 

دنکیم نایب  هک  شیوگم  چیه 

دنکیم نایع  وت  ناهن  زار 

دش رازاب  هناسفا  نخس  نآ 
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دش رادربخ  رهش  نآ  یلاو 

دنشک شنورب  هناخ  زا  هک  تفگ 

دنشک شنوخ  هب  رازآ  رس  زا 

هاش نامرف  هب  تفر و  هش  بجاح 

هاگراب يوس  هب  شناشک  درب 

رهق يور  زا  دز  گناب  واب  هاش 

رهز درک  وا  رب  شیع  نآ  تبرش 

شیر تشپ  یشکراخ  زا  هدش  یک 

شیوخ هب  یشوپ  هچ  تفبرز  هماج 

شکراخ رخ  نالاپ  �هلصو 

شوخ تفبرز  �هلاگ  رپ  تسین ز 

یتسر هک  رآ  نورب  جنگ 
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جنر ز 

جنگ رهب  وشم  هتشک  تفص  رام 

رایرهش يا  هک  تفگ  ششکراخ 

رادب ناریسا  رازآ  تسد ز 

سرتب ناریسا  مرگ  سفن  زا 

سرتب ناریقف  شیر  لد  هآ  ز 

تسیچ جنگ  یبلط  یم  نم  جنگ ز 

تسیچ جنر  زجب  مایا  لصاح 

بقل ار  يا  هبرشم  ینک  جنگ 

ببس نیز  رس  هب  كاخ  دنک  جنک 

نیبج رب  هرگ  مشخ  زا  دز  هاش 

نیک شتسد ز  ود  دنتسب  هک  تفگ 

تشذگ یم  ناغف  هآ و  شکلف  زا 

 : تشذگ یم  نابز  هب  شدرد  رس  زو 

مرب ناج  رگ  هثداح  نیا  مغ  زک 

مرب نالیغم  شود و  منک  مشچ 

یسب شدندز  دادیب  رس  زا 

یسک زا  دیدن  داد  �هدعاق 

گنج هب  ملاع  همه  اب  دسح  يا ز 

گنت هب  ملاع  همه  دب  لمع  نیز 

تسیز دیما  دسح  جنر  تسین ز 
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تسیچ وت  جالع  وت  ناج  هب  ياو 

زودراخ وت  فاصنا ز  هدید 

زودرامسم وت  نیبرنه ز  مشچ 

ناگشیپرنه بیع  وت  هشیپ 

ناگشیدنارنه رامش  بیع 

تسیا هیام  شرنه  زک  نآ  نمشد 

تسیا هیاس  امه  رف  زا  شرس  رب 

ار شیک  رنه  درم  ینک  بیع 

ار شیوخ  رنه  ییامنب  ات 

دنمشوه دوب  هک  سکنآ  رنه  نیز 

دنچ هک  دناد  وت  ياهیرنه  یب 

ینکیم شرنه  بیع  وت  هکنآ 

ینکیم شرومان  اج  همه  رد 

سب مان و  ضرغ  تسین  رنه  رگ ز 

سک مان  دهد  هک  ترهش  وت  هب ز 

رادمان دوش  شیدنا  رنه  نآ 

راعش يرامش  بیع  ینک  وت  شک 

تسرپ شتآ  �هناورپ  وچ  هکنآ 

تسشن شتآ  رد  وت  زا  تشگ  وت  درگ 

راو عمش  دوخ  نت  رب  ینز  هلعش 

رادغاد دوش  وت  زا  يرگد  ات 
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راو سوناف  وت  ظفح  یپ  هکنآ 

راوتسا اپ  هتخاس  بش  همه  بش 

هتشاد رحس  هب  ات  بش  وت  ساپ 

هتشاذگن وت  کیدزن  هب  داب 

داهن زا  دود  وت  ار ز  وا  هدز  رس 

داب مرش  ارت  تشز  لمع  نیز 

ینکیم افو  شاداپ  هب  روج 

ینکیم اهچ  موش  ارت  داب 

راب هب  درآ  لگ  دنناشن و  راخ 

دوخ راخ ز  زا  مک  وت  يا 
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راد مرش 

سرتب نارود  شدرگ  زا  نکم  دب 

سرتب نآ  دنک ز  تافاکم  رود 

راک هناد  دش  هعرزم  نیا  رد  هک  ره 

راب هناد  نامه  هناد  نآ  زا  درآ 

مینز یم  مدق  راگرپ  وچ  هک  ام 

مینز یم  مغ  هطقن  نیرب  خرچ 

میتشادرب هک  هطقن  ره  رود ز 

میتشاد رذگ  هطقن  نآ  هب  زاب 

راب تسب  ناشف  راخ  هر  هب  هکنآ 

راخ تشاد  هر  هب  دیدرگ  وچ  زاب 

دیدن دب  زجب  درک  يدب  هک  ره 

دیدن دس  ضوع  هک  دب  کی  هک  درک 

تفر رازآ  رس  رب  وا  هک  رام 

تفر راک  نیا  رس  رب  شیگدنز 

تخورفرب نورد  شتآ ز  هک  عمش 

تخوس هناورپ  لد  نوچ  شلد  تخوس 

وختشز ینمشد  دنک  هچ  سک 

وا تشز  لمع  سب  وا  نمشد 

تسوا راک  ناسک  رازآ  هک  رام 

تسوا رازآ  رس  رب  دوب  هک  ره 
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دنکف یکین  رس  رب  رذگ  هکنآ 

دنزگ شدنزگ  لها  زا  دسر  یک 

دهد تحار  همه  مدرم  هب  هک  رز 

دهج تمالس  هدنزوس  شتآ  ز 

راکف اپ  ار  همه  دش  زک و  راخ 

راذگ شتآ  رب  دنکفا  وچ  تخوس 

رایتخا نکم  رازآ  �هویش 

راگزور دنکب  تخیب  هن ز  رو 

دنز رتشن  هک  رازآ  رپ  راخ 

دنک رب  شنب  خیب و  زا  نکراخ 

غاد هب  يزوسب  هچ  رگ  ناشف  رون 

غارچ زا  ار  هدعاق  نیا  نک  بسک 

زوسب زاسب و  تخوس ،  رگا  دیاب 

زورف رب  یسک  کیرات  �هناخ 

زیتس زا  سرتب  زیگنیم و  هنتف 

زیخ هنتف  نآ  رد  هتشک  يوش  هنرو 

زورف تولخ  شتآ  دنشک  قلخ 

زوس قافآ  دوش  ادابم  هکناز 

رثا رگنل  تسه ز  وا  رد  هکنآ 

رذگ ایرد  یتشک  زجب  تسین 

درب یم  رنه  یبیصن ز  هک  ره 
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درب یم  رظن  ضیف  زا  رتشیب 

تسوا رد  تیاده  هک  وج  يرظن  ور 

تسوا رد  تداعس  ریسکا  هیام 

هاگن کی  یلد  لها  فرط  زا 

هار هلاس  دس  وت  دوصقم  ربهر 

زار لها  رظن  زا  لزا  ضیف 

زاب دوصقم  خر  رب  يرد  هدرک 

دهد یم  ناج  هیام  ارت  هکنآ 

ره
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دهد یم  نآ  ینک  یم  بلط  هچ 

كاخو بآ  نیزا  رذگب  بلط و  ناج 

كاپ ناج  يوش  هک  نک  اهر  مسج 

بل دنبورف  هتفگ  نیزا  یشحو 

بش تسا  نایع  تسا و  ناهن  زور 

روظنم رظان و 

زاغآ رس 

یتسه ناوید  رس  وت  مان  یهز 

یتسد شیپ  یتسه  هلمج  رب  ارت 

زاس يرهوگ  يدرک  عنص  ناکز 

زاغآ یتسه  طیحم  رهوگ  نازو 

يداشگ تردق  هدید  شیوس  هب 

يداهن وز  شنیرفآ  يانب 

يدرک زاس  یفاص  يدرد و  وزا 

يدرک زاغآ  نامسآ  نیمز و 

یتسب هدرپ  هن  رگدکی  يور  هب 

یتسکش اپ  شبنج  ار ز  تباوث 

يداد بات  روخ  لکاک  رات  هب 

يداهن ششیپ  رد  رون  سابل 

يدومن هر  ار  هم  رهم  رون  هب 

يدوشگ خر  زا  شتملظ  باقن 
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ار نایبورک  �هلبق  يدومن 

ار ناوتان  یتشم  ماک  يدوشگ 

ناشناور يدرک  وجتسج  هار  هب 

ناشناود يدرک  فلتخم  ریس  هب 

يداد هیام  رهوگ  راچ  ار  ناهج 

يداد هیاریپ  وا  زا  ار  رهوج  هس 

ماگ هن  هب  يداد  کلف  يوپ  کت و 

مادنا تفه  يدرک  زاس  ار  نیمز 

ار ناهج  يدرک  نایع  يزور  بش و 

ار نامز  يدنکفا  رب  رد  توسک  ود 

ملاعز یلاخ  فک  يدرک  بلط 

من یتخاس  شفطل  ربا  بآ  ز 

یمسج هفرط  يدرک  زاب  لگ  نآ  زو 

یمسلط دوخ  قشع  جنگ  يارب 

يدرک ضرع  کیالم  رب  ار  وا  وچ 

يدرک ضرف  وا  هدجس  ار  کلم 

دیجنگن رس  رد  شا  هدجس  ار  یکی 

دیدرگ نعل  راد  قوط  ندرگ  هب 

يداشگ ناسحا  هنیجنگ  رد 

يداهن ناج  جنگ  هناریو  نآ  رد 

جنگ رب  جنگ  دس  شلد  رد  يداهن 
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جنس رهگ  يدرک  نابز  شجنگ  نازو 

شدنمجرا يدومن  توسک  هد  هب 

شدنلب رس  يدرک  لقع  جات  هب 

وا لد  رد  امسا  جنگ  يداهن 

وا لگ  زا  لگ  نیا  تسر  تفطل  ز 

ار کلف  ناتسبد  يداد  وا  هب 

ار کلم  شناتسبد  رد  يدناشن 

يدومن هر  شتشهب  رازلگ  هب 

يدوشگ شیور  رب  غاب  نآ  رد 

هناد لیم  اج  زا  درب  شروح  وچ 

هناور دش  ندیچ  هناد  مزع  هب 

نوچ تخاس  ندرک  هشوخ  رهب  ز 
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ساد

ساطسق دنتسب  شندنار  شخر  هب 

رس رب  دناشفا  هاک  هشوخ  ناسب 

رب رد  گرب  سابل  یگرب  یب  ز 

دنار نابز  رب  يدیما  ان  ثیدح 

دنام نورب  ناوضر  هضور  زا  مدق 

دیناسر نودرگ  رب  هلان  ياون 

دیناشف نوخ  کشا  هبوت  مزع  هب 

شیوخ نت  رب  هدرک  ملظ  برای  هک 

شیب نیا  زا  راز  منامن  ات  اشخبب 

رازآ يدرک  ناسحا  هب  شدیق  نآ  زا 

داش یتخاس  شوفع  ياه  تعلخ  هب 

تست هدرورپ  دوب  مدآ  رگا 

تست �هدروآ  دیدپ  ملاع  رگ  و 

یتسب شقن  نیدنچ  چیه  زک  ییوت 

یتسه يابید  رب  عنص  کلک  ز 

جوا رب  درک  اج  حزق  سوق  وت  ز 

جوم ار  خرچ  طیحم  يداد  وا  زو 

ینیمز رب  ور  هم  تسیک  تهار  هب 

ینیشن نخلگ  هناوید  نم  وچ 

تسیز یگناوید  زا  هنرگ  نخلگ  هب 
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تسیچ ناشن  رتسکاخ  وا ز  يور  هب 

يداهن لدرب  روخ  غاد  ار  کلف 

يداد غاد  رهب  هبنپ  شرذب  ز 

زور ره  هکنیا  تسناهج  مسر  یلب 

زور رگد  زا  غاد  �هبنپ  مک  دوب 

رودم خرچ  هشیش  نورد 

رتخا ياهلگ  يا  هتسب  تعنص  ز 

هتسجن اج  زا  نآ  زا  هوک  تقوش  ز 

هتسشن اپ  رد  اهراخ  ار  وا  هک 

رز ار  هوک  هگ  رمک  رب  یتسب  وت 

رهوگ تسا  شوگرد  وت  زا  ار  فدص 

یناوخ حیبست  ناور  بآ  ارت 

ینابز شجوم  ره  وت  رکذ  یپ 

يداد وت  ناسین  رد  هدنخ  ار  فدص 

يداد وت  نادند  رد  ار ز  شناهد 

تقشع راب  زا  مخ  تشپ  ار  کلف 

تقشع راونا  زا  نشور  هم  لد 

قطن رهوگ  ار  ناهد  جرد  یهن 

قطن رهوج  ار  نابز  غیت  یهد 

تسین سرتسد  ار  سک  رکف  تهنک  هب 

تسین سک  وت  ياتمه  اتکی و  ییوت 
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ناتسب غاب و  ره  رد  تست  مان  هب 

نابنج بآ  نابز  وج  ماک  هب 

ار نابز  حاتفم  داد  شبنج  هک 

ار نایب  جنگ  رد  دوشگب  نازو 

تسیچ زا  نشور  مدرم  مشچ  يارس 

تسیک زا  هیاس  هداتف  رظنم  نیا  رد 

یتسه هلمج  تعنص  راثآ  یهز 

زا يدنلب 
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یتسپ دید و  یتسه  وت 

هداهن ور  یتسپ  هب  یکاخ  منم 

هداتف يدیمون  ياپ  ریز  هب 

يدوجولا بجاو  تادوجوم  �هدرپ  زا  نورد  هک  ینعم  نیا  رس  رد  ندومن  یط  نافرع  ماگ  هب  نخس  هار  ندوشگ و  ملاع  تروص  رب  رابتعا  رظن 
وا تدحو  رب  دهاش  ملاع  رییغت  ترثک  تسوا و  تردق  زا  يرادناج  ره  تکرح  هک  يدوبعم  تانیاک  �هقلح  زا  نورب  تسه و 

تلفغ باوخ  ماج  شوهدم  ایا 

تلفغ بادرگ  رد  تخر  هدنکف 

روآرب رس  ناشیرپ  باوخ  نیزا 

روآ رد  نارادیب  عمج  رد  يرس 

بیارغ رپ  ماقم  یلاع  نیا  رد 

بکاوک مشچ  يرادیب  نیبب 

تسیچ بجع  شقن  نیا  هک  نک  اشامت 

تسیک رب  هدنام  مجنا  مشچ  تریح  ز 

عصرم خرچ  نیا  دنادرگ  یم  هک 

عملم ولد  نیا  درآ  یمرب  هک 

تسا غارچ  بش  نیدنچ  زورفا  بش  هک 

تسا غاب  هنیرید  نیا  راک  ناحیر  هک 

تسا هاگحبص  عمش  رون  وترپ  هچ 

تسا هام  ياپ  شخب  ریس  توق  هچ 

رضخا يایرد  نیزک  نیا  تسا  بذج  هچ 

روخ یتشک  دناود  یم  لحاس  هب 

تادوجوم �هدرپ  زا  نورد  هک  ینعم  نیا  رس  رد  ندومن  یط  نافرع  ماگ  هب  نخس  هار  ندوشگ و  ملاع  تروص  رب  رابتعا  رظن 
ملاع رییغت  ترثک  تسوا و  تردق  زا  يرادناج  ره  تکرح  هک  يدوبعم  تانیاک  �هقلح  زا  نورب  تسه و  يدوجولا  بجاو 

وا تدحو  رب  دهاش 
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ریگ نیمز  دراد  ار  هوک  رگنل  هچ 

ریثأت هچ  زا  ریس  نیا  تسه  ار  کلف 

تنابز تشگنا و  دنسنج  کی  ز 

تناربنامرف زا  ود  ره  شبنج  هب 

زاس دنک  شبنج  ناهد  رد  نوچ  نابز 

زاوآ دزیخ  یم  وا  زک  نیا  تسا  لاح  هچ 

تشم رد  وچ  ینابنج  تشگنا  ارچ 

تشگنا فرح  رد  نابز  نوچ  دیاین 

ینیب شوگ و  ناهد و  هار  ارت 

ینیب کین  نوچ  مهب  ددرگ  یکی 

يوب يونشن  يریگ  وچ  ینیب  ارچ 

يوگ نخس  تشوگ  بل  وچ  دوبن  ارچ 

چیه يونشن  يریگ  شوگ  نوچ  ارچ 

چیپ نیا  رد  مد  کی  نک  شوگ  تیاکح 

تسه یسک  اجنیا  ات  لقع  زا  نورب 

تسب اهشقن  ناسنیز  هدرپ  رد  وا  هک 

نارازه بناج  ره  هک  هدرپ  نیرد 

ناویح هدرپ  شقن  وچمه  هداتف 

دنبرد راتفگ  زا  بل  یشحو  ایب 

دنچ ات  تفگ  یهاوخ  هدرپ  رد  نخس 

راتفگ يدنب ز  بل  هک  رتهب  نامه 

�هدرپ زا  نورد  هک  ینعم  نیا  رس  رد  ندومن  یط  نافرع  ماگ  هب  نخس  هار  ندوشگ و  ملاع  تروص  رب  رابتعا  رظن 
ترثک تسوا و  تردق  زا  يرادناج  ره  تکرح  هک  يدوبعم  تانیاک  �هقلح  زا  نورب  تسه و  يدوجولا  بجاو  تادوجوم 

وا تدحو  رب  دهاش  ملاع  رییغت 
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راوید شقن  نوچ  يا  هشوگ  ینیشن 

ندومن يراگتسر  سامتلا  يراب  ترضح  زا  ندوشگ و  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  تسد 

هلمج میراکهنگ  ادنوادخ 

هلمج میرازآ  رد  دوخ  راک  ز 

چیه ام  يراکاطخ ز  زج  دیاین 

چیه اطخ  زج  ددرگن  رداص  ام  ز 

دیاین يراکهنگ  زا  ریغ  ام  ز 

دیاب هکنادنچ  ام  دیآ ز  هانگ 

كالفا دنچیپ  دوخ  هب  ام  گنن  ز 

دنکرس رب  ام  تسد  زا  نیمز 
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كاخ

يدح هب  ات  ام  همان  دش  هیس 

يدم ياج  يدیفس  زا  دوبن  هک 

یهابت نیز  ار  ام  هن  رگ  یناهر 

یهایسور نیز  دوب  ام  رکف  هچ 

ار ام  راذگم  هیس  ور  ناس  نیدب 

ار ام  راک  يو  رب  یبآ  رایب 

زاس نم  زیوآ  تسد  هحبس  یهالا 

زاس نطو  مقیقحت  لها  کلس  هب 

هن مفکرب  فحصم  لحر  ناسب 

هد مفحصم  لحر  وچ  نادنخ  بل 

زاب رظن  نادرگ  مفحصم  طخ  هب 

زاس ما  هدید  داوس  فحصم  طخ 

ممالک رطس  زا  یحاتفم  هدب 

مماک جنگ  زا  لفق  ياشگب  نازو 

لام نآ  شخب  ممالک  قاروا  ز 

لابلا غراف  دش  ناوت  تنج  ات  هک 

نک ما  هزاوآ  دنلب  دوخ  رکذ  هب 

نک ما  هزادنا  یب  فطل  قیفر 

یصاعم غرم  دنک  مر  نم  زا  هک 

یصالخ رهش  ردرب  ات  مور 
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نادرگ حیبست  �هناد  مکشرس 

نادرگ حیبست  نک  �هناد  ناز  ارم 

نم ندینادرگ  هحبس  نیاک  دوب 

نم نماد  زا  یگدولآ  درب 

بآ نآ  میور  رب  وضو  زا  ناشفیب 

باوخ مرس  رد  دنامن  تلفغ  زا  هک 

لکوت حیبست  كاوسم و  مهد 

لغ منک  نآ  ار ز  دوخ  عبط  وید  هک 

ار ما  هحبس  ناچیپ  زاس  يدنمک 

اج دوش  مسودرف  خاک  رد  نآ  زک 

یهانگ لیم  دوش  معبط  رد  وچ 

یهار دس  هد  مفحصم  لحر  ز 

میوزرآ مخت  راذگم  لگ  هب 

میوضو بآ  زا  يزبسرس  شهد 

یهایسور دوخ  همان  نوچ  منم 

یهار يور و  یب  �هدنام  ور  هیس 

تیوس هب  مرآ  ور  هک  نک  یهاگن 

تیوک هب  مریگ  اج  هک  امنب  یهر 

یهاگن نک  نم  بناج  یهالا 

یهار شیوخ  يوس  هب  امنب  ارم 

مرادن يراک  هنگ  زج  یشحو  وچ 
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مراک هچ  رد  دوخ  نم  هک  ینادیم  وت 

راک ینک  یم  نم  هدرک  رب  رگا 

رآ دیدپ  خزود  زا  رتدب  یباذع 

تسین نارگید  مرجوچ  نم  مرج  هک 

تسین نآ  نیا و  هانگ  نوچ  مهانگ 

نک رظن  میوس  تمحرم  مشچ  هب 

نک رشبلاریخ  نم  مرج  عیفش 

تسا و شنیرفآ  يایرد  ثعاب  شتاذ  رهوگ  هک  يرادجات  راثیا  رد  نداد  بیترت  ار  ینعم  رهوگ  ياه  هتـشر  نداهن و  رهوگ  رب  ار  هماخ  بقثم 
تسا شنیب  بابرا  ضیف  ءاشنم  شتافص  رهوج 

دز مقر  ابیز  نیا  هک  يزاس  مقر 

دمحم مان  نخس  لوا  تشون 

تسا مان  هچ 

شتاذ رهوگ  هک  يرادجات  راثیا  رد  نداد  بیترت  ار  ینعم  رهوگ  ياه  هتشر  نداهن و  رهوگ  رب  ار  هماخ  بقثم 
تسا شنیب  بابرا  ضیف  ءاشنم  شتافص  رهوج  تسا و  شنیرفآ  يایرد  ثعاب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1320ناهفصا   هحفص 826 

http://www.ghaemiyeh.com


شنیب لها  شیپ  هکنیا 

شنیرفآ نیگن  شقن  هدش 

ظوفحم تشگ  شیاح  میم و  زک  سب  ز 

ظوفحم حول  دوخ  لد  رد  شتشون 

دای دهد  شمیم  �هقلح  شقن  ز 

داد اج  خرچ  رب  ار  هلاه  نآ  رمق ز 

مارکا زا  خرچ  دش  مخ  هک  نیب  یگرزب 

مان نیا  ياپ  دسوب  لاد  نوچمه  هک 

تزع نیب و  يرادمان  لامک 

تمرح تسا  دح  نیا  هب  ار  شمان  هک 

نینوک ناطلس  لسر  لیخ  هش 

نیعلاهرق ار  همو  رهم  شلامج 

درک يرورپ  نید  �هلبق  رد  ور  وچ 

درک يربمغیپ  يوعد  نارود  هب 

دساح ناهارمگ  دندروآ  کش 

دهاش دنتسج  شیوعد  قدص  هب 

هارمگ عمج  نآ  کش  عفد  یپ 

هام شیوعد  قدص  هب  دش  دهاش  ود 

راویدب ور  دراد  هیاس  مغ  نیا  زا 

راومه كاخ  اب  دشن  شهار  رد  هک 

رون �همشچرس  نآ  دوب  رهوج  وچ 

شتاذ رهوگ  هک  يرادجات  راثیا  رد  نداد  بیترت  ار  ینعم  رهوگ  ياه  هتشر  نداهن و  رهوگ  رب  ار  هماخ  بقثم 
تسا شنیب  بابرا  ضیف  ءاشنم  شتافص  رهوج  تسا و  شنیرفآ  يایرد  ثعاب 
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رود یگیاسمه  زا  هیاس  شدوب  هک 

هیاس تشگ  دوخیب  قوش  زا  رگم 

هیاپ دیشروخ  نآ  هارمه  دش  وچ 

ملاع زورفا  مزب  وت  رون  یهز 

مدآ دالوا  �هدبز  تدوجو 

یناتس تیار  وت  ناوخ  زا  لیلخ 

یناج هنشت  تماج  ضیف  زا  رضخ 

دز مد  وت  اب  احیسم  یگنرکی  ز 

دز مدق  مراچ  مراط  رب  نآ  زا 

شیپ دروآ  یگنر  ود  هار  رگا 

شیوخ رخ  رب  نودرگ  هب  شدنناشن 

ارآ ملاع  باتفآ  رگ  دش  هچ 

ادیپ وت  زا  تشگ  رتشیپ  تروص  هب 

لوا هب  ات  رخآ  قلخ  رب  یهش 

لعشم دنرآ  شیپ  شیپ  ار  ناهش 

بایرد تسد  زا  تفر  راک  ار  ناهج 

باوخ زا  رس  هللا  لوسر  ای  روآرب 

شیوخرب هحبس  دچیپ  وت  نارجه  ز 

شیب تیرود  زا  هرگ  دس  شراک  هب 

كاوسم وت  نامرح  ناتسراخ  هب 

كاخ رب  هتسشنب  بل  ود  نآ  رجه  ز 

شتاذ رهوگ  هک  يرادجات  راثیا  رد  نداد  بیترت  ار  ینعم  رهوگ  ياه  هتشر  نداهن و  رهوگ  رب  ار  هماخ  بقثم 
تسا شنیب  بابرا  ضیف  ءاشنم  شتافص  رهوج  تسا و  شنیرفآ  يایرد  ثعاب 
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بارحم هتشگ  مخ  وت  يوجو  تسج  هب 

بات یب  هداتفا  نیمز  رب  الصم 

نید �هلبق  يا  تمدقم  دای  هب 

نیچ نیبج  رب  دراد  هداجس  مغ  ز 

نیلعن داتفا  ادج  ات  تیاپ  ز 

نیلعن هداتفا  اپ  هر ز  كاخ  هب 

هدنام رس  نآ  زا 

شتاذ رهوگ  هک  يرادجات  راثیا  رد  نداد  بیترت  ار  ینعم  رهوگ  ياه  هتشر  نداهن و  رهوگ  رب  ار  هماخ  بقثم 
تسا شنیب  بابرا  ضیف  ءاشنم  شتافص  رهوج  تسا و  شنیرفآ  يایرد  ثعاب 
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ربنم راوید  رب 

رس زا  هتفر  يورس  وت  نوچ  ار  وا  هک 

راک دش  تسد  زا  ار  هلمج  ترجه  ز 

راذگم تشگ  يریگتسد  نامز 

تفطل ناجاتحم  تسد  زا  دندش 

تفطل ناوخ  زا  یتیآ  روایب 

جاتحم عمج  نیا  ینامهم  یپ 

جارعم يدروک ز  هفحت  نآ  رایب 

ردق ماش  رب  هنعط  شتبحص  دز و  یم  ردب  رون  رب  هنعط  شرتخا  هک  یبش  فیرعت  رد  یناد  هتکن  رهپس  قفا  زا  یناعم  رتخا  ندرک  عولط 

يازفا ترشع  يداش  زور  نوچ  یبش 

يارآ ملاع  هام  نشور ز  ناهج 

هداهن نوریب  اپ  غاز  ملاع  ز 

هداتف کش  رد  مدحبص  زا  سورخ 

احیسم غرم  يا  هشوگ  هتسشن 

ابرح هدیدرگ  ناور  بناج  ره  هب 

زورفا ملاع  موجن  رگ  يدوبن 

زور زا  سک  ار  بش  نآ  قرف  يدرکن 

هدید هرهچ  رب  یلگ  هم  زا  رهپس 

هدیشک شرود  رب  هلاه  زا  یطخ 

ماش نآ  درک  ناغارچ  یتفگ  کلف 

ماگ کلف  ماب  رب  هجاوخ  دز  یم  هک 

یم ردب  رون  رب  هنعط  شرتخا  هک  یبش  فیرعت  رد  یناد  هتکن  رهپس  قفا  زا  یناعم  رتخا  ندرک  عولط 
ردق ماش  رب  هنعط  شتبحص  دز و 
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درک ور  لیربج  لسر  ردص  يوس 

دروآ رادید  �هدژم  ار  شلد 

ینامداش ضایر  لخن  نآ  دش 

یناه ما  هاگباوخ  زا  نورب 

الاعت قح  کیپ  شیپ  شدیشک 

امیپ خرچ  ریس  قرب  یقارب 

یماگ زیت  يدرون  هر  بیاجع 

یمارخشوخ رتشوخ  باوخ  زا  یسب 

شباحس زا  نودرگ  هداد  نیز  دمن 

شباتفآ يرحب  ساطسق  هدش 

نسوت هفرط  نآ  شمارآ  یپ 

نماد هبوج  نودرگ  هدرک  مجنا  ز 

شرف نهک  نیز  يزاب  هب  یتسجرب  وچ 

شرع رگنل  یتشگ  هنخر  شلعن  ز 

الاب کلم  ریس  رهب  زا  دومن 

اج وا  تشپ  رب  نیمز  يور  هش 

صاقر تشگ  ینامداش  زا  قارب 

صاخ �هناختولخ  يوس  دش  ناور 

ماگ دز  وچ  اصقا  دجسم  يوس  هب 

مارکا هب  شبارحم  دیدرگ  ات  ود 

تشادرب تشپ  اصقا  بارحم  زا  وچ 

دز یم  ردب  رون  رب  هنعط  شرتخا  هک  یبش  فیرعت  رد  یناد  هتکن  رهپس  قفا  زا  یناعم  رتخا  ندرک  عولط 
ردق ماش  رب  هنعط  شتبحص  و 
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تشارفارب الاب  ملاع  رد  ملع 

شقاثو کی  رد  هم  دید  دوخ  اب  وچ 

شقارب ياپ  رد  داتفا  لعن  وچ 

اهردقنآ دییاس  هرهچ  شلعن  هب 

اهرثا شیور  رب  دنام  یقاب  هک 

شیابر مدرم  بکرم  اجنآ  زو 

شیاج داد  دراطع  ناتسبد 

میظعت هب  نالفط  نوچ  دنام  دراطع 

میلعت حول  نماد  هب  شنیلعن  ز 

داتسا میلعت  یب  هک  اناد  نآ  شوخ 

داشرا حول  ار  نالد  اناد  دهد 

ياپ نورب  دز  دراطع  ناویا  ز 

�هناخ برطم  هب 

یم ردب  رون  رب  هنعط  شرتخا  هک  یبش  فیرعت  رد  یناد  هتکن  رهپس  قفا  زا  یناعم  رتخا  ندرک  عولط 
ردق ماش  رب  هنعط  شتبحص  دز و 
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ياج شدش  ثلاث 

دیشروخ هدنبات  نآ  لصو  قوش  ز 

دیهان تشگ  ناصقر  خرچ  مزب  هب 

ایلع ماب  رب  مدق  دز  اجنآ  زو 

احیسم رید  وا  زا  تشگ  نازورف 

تلاسر عمش  نآ  يور  کیپ  هب 

تلاجخ زا  رهم  نیمز  رد  دش  ورف 

ماگ دز  وچ  ربنم  هیاپ  مجنپ  هب 

مارهب غیت  دتسب  هبطخ  يارب 

ياپ دز  هیاپ  رترب  هب  لزنم  نازو 

ياج يرتشم  ياضقلاراد  شدش 

شدناوخ شیوخ  شیپ  راو  مزالم 

شدناشن دنسم  رب  عرش  ردص  هب 

ياج دش  خاک  متفه  تخت  ار  هش  وچ 

ياپ رد  داتفا  شا  هیاس  نوچ  لحز 

متفه هاگنادیم  دز ز  شقارب 

مس �هساک  متشه  ناخ  نحص  هب 

دنداتف شقوش  زا  دوخیب  تباوث 

دنداتسیا اج  رب  هدرپ  شقن  وچ 

زارفارس شیاپ  زا  دش  نودرگ  مهن 

زادنا ياپ  دوخ  سلطا  شدیشک 

یم ردب  رون  رب  هنعط  شرتخا  هک  یبش  فیرعت  رد  یناد  هتکن  رهپس  قفا  زا  یناعم  رتخا  ندرک  عولط 
ردق ماش  رب  هنعط  شتبحص  دز و 
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تسد زا  دنتفر  ناهرمه  ششیپ  وچ 

تسویپ لیفارسا  لیئاکیم و  هب 

دنار یگراب  فرفر  يور  ناشیا  و ز 

دناشفا شرع  قاس  هب  نماد  وز  و 

قشاپ ریز  رد  دز  هدرپ  ار  تهج 

قلطم تشگ  لصاو  برق  رون  هب 

یلاخ رایغا  زا  دید  یئاضف 

یلاع یلفس و  ره  سنج  زا  يرب 

ار لحم  يو  ردنا  هدوبان  لحم 

ار لزا  يداو  نآ  رد  مدمه  دبا 

رون علطم  نآ  يرد  ره  زا  دینش 

رود نابز  دادما  زا  اهتیاکح 

درک وگتفگ  تما  نایصع  یپ 

درک وزرآ  یتاجن  طخ  شلد 

یلاع هاگرد  زا  تما  يارب 

یلازیال عمش  هناورپ  دنس 

دروآ يداش  مایپ  ار  ام  لد 

دروآ يدازآ  طخ  ام  يارب 

هدنب دازآ و  تطخ  رب  رس  یهز 

هدنکف رس  ترما  هار  رد  نارس 

ار ام  شیپ  هن  ییدازآ  هر 

یم ردب  رون  رب  هنعط  شرتخا  هک  یبش  فیرعت  رد  یناد  هتکن  رهپس  قفا  زا  یناعم  رتخا  ندرک  عولط 
ردق ماش  رب  هنعط  شتبحص  دز و 
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ار ام  شیوخ  ناگدنب  زا  ناوخب 

شیوخ �هدنب  يرامش  ار  ام  رگا 

شیپ نیا  زا  دشاب  ییدازآ  اجک 

هد ییدازآ  طخ  بر  ای  ام  هب 

هد ییداش  ناوخ و  شیوخ  مالغ 

مییآ رد  نادازآ  عمج  رد  ات  هک 

مییآ رد  ناملس  ربنق و  کلس  هب 

زا دومن و  روک  ار  كرش  �هدید  رـس  ود  غیت  كون  تشگنا  ود  زا  هک  يراوسهـش  حدم  رد  ندروآرب  نابز  ود  غیت  ندرک و  یناعم  نادیم  هب  ور 
هداشگ ربیخ  باب  رکیپ  راقفلاوذ  نانب 

تفای یلدنشور  نیا  حبص  ورنآ  زا 

یلع رهم  شلد  رد  ام  نوچ  هک 

رس ود  غیت  كون  تشگنا  ود  زا  هک  يراوسهش  حدم  رد  ندروآرب  نابز  ود  غیت  ندرک و  یناعم  نادیم  هب  ور 
هداشگ ربیخ  باب  رکیپ  راقفلاوذ  نانب  زا  دومن و  روک  ار  كرش  �هدید 
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تفات

كاخ �هناخ  رونم  وا  رهم  ز 

كالفا رهم  نیزم  وا  مان  هب 

تخرفارب یتسه  تیار  نوچ  اضق 

تخاس ملع  رس  شمان  نیع  ار  ملع 

دز ملق  نوچ  یتسه  حول  رب  ردق 

دز مقر  وا  مان  فرح  لوا  هب 

كاردا لها  باسح  رد  تعفر  ز 

كالفا هب  شفرح  نیرتمک  هن  هد و 

شهام صرق  لدلد  لعن  ناشن 

شهاگ هصرع  یندا  خرچ  طاسب 

دزرب هرم  ناج  رس ز  شنیک  وچ 

دزرس ود  غیت  وا  رب  شتشگنا  ود 

لاد نیا  رب  سب  شراقفلاوذ  كون  ود 

لاماپ تسا  كرش  رس  شتسد  زا  هک 

تسپ وا  ریشمش  مد  زا  كرش  رس 

تسد يوق  شیوزاب  نید ز  ار  یبن 

ناریو دیدرگ  وا  زا  رفک  يانب 

نارین لها  مزب  مرگ  شمصخ  ز 

هتشگ هناگیب  درخ  زا  يا  الا 

هتشگ هناخمه  یلهاج  وید  هب 

رس ود  غیت  كون  تشگنا  ود  زا  هک  يراوسهش  حدم  رد  ندروآرب  نابز  ود  غیت  ندرک و  یناعم  نادیم  هب  ور 
هداشگ ربیخ  باب  رکیپ  راقفلاوذ  نانب  زا  دومن و  روک  ار  كرش  �هدید 
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هدیشک رس  وا  تعفر  هار  ز 

هدیمر نآ  ردق  تسپ  يوک  هب 

هتفرگ رب  ناشیک  لاجد  یپ 

هتفرگ رد  ناشیا  گنرین  وت  هب 

هار يداه  نوچ  دش  لاجد  ارت 

هاگنطو یبای  اجک  خزود  زجب 

دنچ يا  هتشگمگ  یپ  رد  يداتف 

دنچ يا  هتشغآ  هانگ  رد  اپ  ارس 

ثعاب هتشگ  منهج  داجیا  هب 

ثراو هدوب  ار  كرد  ناریسا 

ملاع ناهارمگ  ناتسپ و  رس 

منهج نامیقم  رب  مدقم 

ناشیا زا  راک  ناماس  هب  ار  نیطایش 

ناشیا زا  راع  ار  كرد  نامیقم 

ربیخ ریخست  یپ  زک  مد  نآ  رد 

روآ هلمح  نارای  دنتشگ  نیک  ز 

دندرک گنج  مسر  زاس  لوا  هب 

دندرک گنن  مان و  كرت  رخآ  رد 

ناشمغ راخ  هر  رد  تخیر  تمیزه 

ناشملا ياهلگ  تفکشب  نازو 

تلاسر ناطلس  هک  سک  نآ  دوب  هک 

رس ود  غیت  كون  تشگنا  ود  زا  هک  يراوسهش  حدم  رد  ندروآرب  نابز  ود  غیت  ندرک و  یناعم  نادیم  هب  ور 
هداشگ ربیخ  باب  رکیپ  راقفلاوذ  نانب  زا  دومن و  روک  ار  كرش  �هدید 
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تلاسر ناتسب  زیخون  لگ 

هارمه درک  وا  اب  حتف  مزع  هب 

« هللا نم  رصن  ترصن «  ياول 

نویامه تشگنا  ود  شراقنم  ز 

نوریب دروآ  راخ  حتف  ياپ  ز 

نویامه تشگنا  ود  شراقنم  ز 

نوریب دروآ  راخ  حتف  ياپ  ز 

ندوشگ ربیخ  وا  زا  ریغ  دبات  هک 

ندوبر ربیخ  زا  روط  نآ  يرد 

تسیک یلع  زا  ریغ  یبن  ملع  رد 

ز

رس ود  غیت  كون  تشگنا  ود  زا  هک  يراوسهش  حدم  رد  ندروآرب  نابز  ود  غیت  ندرک و  یناعم  نادیم  هب  ور 
هداشگ ربیخ  باب  رکیپ  راقفلاوذ  نانب  زا  دومن و  روک  ار  كرش  �هدید 
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تسیچ یلع  زا  ریغ  اعدم  یتسه 

وت اعدم  شنیرفآ  زا  یهز 

وت ادخ  رس  �هنیجنگ  رد 

تیاخس جنگ  زا  مینایادگ 

تیاطع هار  رب  مشچ  هداهن 

میراد وت  زا  ییادگ  رز  میس و  هن 

میراد وت  زا  ییانشآ  ییادگ 

هرانک ادیپان  يایرد  نیا  رد 

هراچ تسین  نتشگ  هقرغ  زا  ریغ  هک 

ییانشآ زا  يرذگب  وت  رگا 

ییاهر ار  ام  دهد  شجوم  زا  هک 

روش رپ  يایرد  نیا  ملظ  راخب 

رون یب  هدرک  ار  تلدعم  غارچ 

ار نامز  بحاص  یهد  نامرف  رگم 

ار ناهج  دزورفا  وت  زا  یعمش  هک 

ایرث ات  شروهظ  تیص  دسر 

انیم رید  زا  حیسم  دیآ  دورف 

شیپ روخ  کیپ  دریگ  هدرک  یط  هر 

شیوخ یپ  زا  ددرگ  زاب  هر  رگد 

راک زا  قوش  ار  ناور  بآ  درب 

راتفر دتفا ز  یمد  یشوهیب  ز 

رس ود  غیت  كون  تشگنا  ود  زا  هک  يراوسهش  حدم  رد  ندروآرب  نابز  ود  غیت  ندرک و  یناعم  نادیم  هب  ور 
هداشگ ربیخ  باب  رکیپ  راقفلاوذ  نانب  زا  دومن و  روک  ار  كرش  �هدید 
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كاخ زا  دنزیخرب  هک  دیامرفب 

كانبرط وا  لصو  ناراداوه 

رود دهراو  ناعبط  لاجد  نیا  زا 

روط نیا  ملاع  راب  راک و  دنامن 

دنامن نارود  رد  ملظ  يانب 

دنامن ناریو  رتشیب  نیز  ناهج 

رود ناهج  زا  ملظ  یکیرات  دوش 

رون یب  لدع  مزب  عمش  دنامن 

دیوشب ار  ملاع  لدع  بآ  ز 

دیور كاخ  زا  جنگ  زبس  ياج  هب 

رپ مشتحم  دزانن  دوخ  دقن  هب 

روصت ناشیورد  وچ  ار  دوخ  دنک 

ددرگ هزات  ترشع  مسر  ار  ناهج 

ددرگ هزاوآ  دنلب  نید  ياون 

ار وا  تسا ،  نایادگ  زک  یشحو  هب 

ار وا  تسا ،  نایاون  یب  زا  یکی 

ییاون دشخب  تمحرم  ناوخ  ز 

ییاج هب  شفطل  هر  زا  دناسر 

ینایب ردان  �هخسن  نیا  فینصت  ثعاب  یناعملا و  بیرغ  همان  نیا  ءاشنا  ءاشنم  رد 

مغو متام  دس  هد  ناماس  یبش 

متام طخ  داوس  نوچ  ازفا  مغ 
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لگ هرهم  وهآ  مشچ  گنر  هب 

لدانع لاب  تروص  رب  کلف 

مجنا رون  بش  یکیرات  سب  ز 

مگ هر  هدرک  لگ  ملاع  يوس  هب 

تفات یمن  مجنا  کلف  زا  یتفگ  وت 

تفای یم  هدید  هار  باوخ  تمحز  هب 

هدرک مان  بش  ار  شیوخ  یئالب 

هدرک ماو  یهایس  نم  زور  ز 

باوخ رد  هتفر  یناهج  نم  تخب  وچ 

بات یب  هودنا  �هناسفا  زا  نم 

هدناشن ار  مغارچ 
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هآ رصرص 

هاگرحس عمش  ندنک  ناج  نم و 

یبارطضا ار  ملد  هناورپ  وچ 

یبات چیپ و  ناج  گر  رد  معمش  وچ 

مدرک زاب  مغ  �هناسفا  رس 

مدرک زاس  تیاکش  دوخ  زور  هب 

رتسب تسا  كاخ  مدب  تخب  زا  هک 

رس رب  داب  شکاخ  هکنیا  تسا  تخب  هچ 

ار دوخ  داش  منیب  هک  یناماس  هن 

ار دوخ  دازآ  منک  مغ  دنب  ز 

مزاس هچ  ناماس  هن  تسادیپ  رس  هن 

مزاس هچ  ناریح  ما  هداتفا  نینچ 

دتفین ناریح  یسک  برای  نینچ 

دتفین ناماس  رس و  یب  ناسنیدب 

رود یگریت  زا  ار  شیوخ  مهاوخ  وچ 

رون ار  هناخ  مشخ  هآ  قرب  ز 

منیشن مدمه  یسکاب  مهاوخ  وچ 

منیبن ونازمه  هیاس  زج  دوخ  هب 

مهار كاخ  رب  دنکفا  تنحم  وچ 

مهآ دود  زج  رسب  سک  ددرگن 

نم �هناریو  رد  تسا  دغج  نیمه 

ینایب ردان  �هخسن  نیا  فینصت  ثعاب  یناعملا و  بیرغ  همان  نیا  ءاشنا  ءاشنم  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 842 

http://www.ghaemiyeh.com


نم �هناسفا  دنک  یم  یشوگ  هک 

منیب هک  ار  سک  ره  تسا  گنن  نم  ز 

منیشن یک  ات  یگتفشآ  نیا  هب 

ییوگتفگ ناسنیز  دوب  مشیوخ  هب 

ییوس دمآ ز  ادن  نیا  هگان  هک 

یناد هتکن  ضایر  غرم  يا  هک 

یناعم ناغرم  زومآ  اون 

سک دنک  نودرگ  زا  دنچ  تیاکش 

سک دنک  نوچ  نودرگ  هداتفا  نینچ 

نونکا هداتفا  نینچ  نیا  نودرگ  هن 

نودرگ تس  هدوب  ات  تس  هدوب  نینچ 

غاب نیا  رد  یناحلا  شوخ  غرم  نآ  وت 

غاد دوب  ار  نارازه  تکشر  زا  هک 

رس يروآ  بیج  رد  دغج  نوچ  ارچ 

روآ رب  رس  مد  کی  هناریو  نیا  زا 

ییاون شکرب  اونیب  یتشگ  وچ 

ییادص نودرگ  دبنگ  رد  نکف 

ار نخس  ون  زا  زاس  هزاوآ  دنلب 

ار نهک  رید  نیا  هد  ون  ییاون 

ینایب شکلد  نایم  رد  روایب 

یناد هتکن  ره  ارت  دسانشب  هک 

ینایب ردان  �هخسن  نیا  فینصت  ثعاب  یناعملا و  بیرغ  همان  نیا  ءاشنا  ءاشنم  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 843 

http://www.ghaemiyeh.com


دنچ ات  شوماخ  وت  وچ  یشاپ  رهگ 

دنچ ات  شوگ  ندوب  دننام  فدص 

راثآ تسین  رد  زا  هک  ایرد  نیا  رد 

راو فدص  يراد  رهگ  رپ  نورد 

شیوخ رهوگ  امنب  اشگب و  نهد 

شیب نیا  زا  نییآ  یگتسب  بل  نکم 

رهوگ رایسب  فدص  رد  دنام  وچ 

هب
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ربارب ددرگ  یم  هریت  كاخ 

يراد هنیجنگ  رد  هک  اهرد  نیزا 

يراذگ یلاخ  ناهج  شوگ  ارچ 

تسیچ ملا  نیدنچ  ارت  اهرد  نیا  هب 

تسیچ مغ  كاخ  اهردقنیا  تبیج  هب 

دشاب جنگ  اهردقنآ  شک  یسک 

دشاب جنر  شراگزور  زا  ارچ 

رایسب تشگ  دساک  هچ  رگ  تعاتم 

رادیرخ ادیپ  دوش  یم  تزونه 

ییاپ تسد و  یب  دوخ  وت  ادوس  نیا  رد 

ییالب رد  ییاپ  تسد و  یب  نیزو 

نک بلط  يرازاب  سنج  نیا  یپ 

نک بلط  يرادیرخ  دوخ  يارب 

رازاب هب  روآ  ار  شیوخ  عاتم 

رادیرخ درادرب  بوخ  سنج  هک 

تعاتم دتفا  داسک  اجکی  رگا 

تعازن دوخ  تخب  هب  دشاب  ارچ 

تسا خاک  هنیرید  نیا  رد  روشک  کی  هن 

تسا خارف  ملاع  رگد ،  ییاج  دوب 

نک شوخ  رود  تخب  هب  ار  یمیرک 

نک شکشیپ  ار  وا  شیوخ  عاتم 
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دناهر تنارود  هودنا  زا  هک 

دناسر تشیع  �هناختولخ  هب 

تسوا میلقا  زا  ییوگ  یتسه  ياضف  هک  يراوسهش  حدم  رد  نداشگ  رهپس  �هصرع  رد  رکف  ماگ  نداهن و  شرع  رب  یناعم  ریرس  �هیاپ 

مداد بیترت  رنه  جنگ  نیا  وچ 

مداهن یجرد  وا  رد  رهوج  ره  ز 

یمسا هدنبیز  �هدنیوج  مدش 

یمسلط مزاس  ار  جنگ  ظفح  هک 

متشگ دنچ  یکلم  رکف  ماک  هب 

متشذگ رب  نارادمان  رثکا  هب 

شناد ریپ  دمآ  مشیپ  هگان  هب 

شناد ریبدت و  رب  وت  راک  يا  هک 

جنس رهگ  دش  يرادمان  مان  هب 

جنگ رب  تسیرام  ار  کلم  شغیت  هک 

تخت نامسآ  هاپس  مجنا  هش 

تخبناوج رادناهج و  ریگناهج و 

ربمیپ ناتسلگ  زا  یلاهن 

ردیح غاب  ناتسوب  زا  یلگ 

ماگ دهن  ییاراد  گنر  وا  رب  وچ 

ماع ششخب  سلطا  نییآ  دوش 

كاخ رس  رب  دزرل  دیشروخ  لد 

كالفا يابید  ناهگان  دشخب  هک 

ياضف هک  يراوسهش  حدم  رد  نداشگ  رهپس  �هصرع  رد  رکف  ماگ  نداهن و  شرع  رب  یناعم  ریرس  �هیاپ 
تسوا میلقا  زا  ییوگ  یتسه 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1320ناهفصا   هحفص 846 

http://www.ghaemiyeh.com


شیاخس ربا  زا  نتسبآ  فدص 

شیاطع تسد  زا  تمیق  یب  رهگ 

دز مدق  نوچ  ناسحا  برضلاراد  هب 

دز مرد  رب  ون  هکس  ار  مرک 

دوج روشک  رد  رتشیب  نیز  رگا 

دوب مرد  رب  متاح  مان  از  مرک 

درشفا هنوگنآ  اخس ز  تشگنارس 

درب نآ  زا  ار  متاح  مان  شقن  هک 

گنهآ درک  نوچ  يورسخ  تخت  هب 

گنچ نانچ  دز  تلادع  نوناق  هب 

شیورد هاش  زا  ناهج  مزب  رد  هک 

زجب

ياضف هک  يراوسهش  حدم  رد  نداشگ  رهپس  �هصرع  رد  رکف  ماگ  نداهن و  شرع  رب  یناعم  ریرس  �هیاپ 
تسوا میلقا  زا  ییوگ  یتسه 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1320ناهفصا   هحفص 847 

http://www.ghaemiyeh.com


شیوخ رد  داب  ار  سک  تسین  ین 

داد �هناخ  تبحص  هب  شرود  نانچ 

داد رد  شیع  يالص  تینما  ز 

سوبحم تس  ینماان  هک  وا  رود  هب 

سوک دز  گنج  هار  هرابکی  رگم 

شدنمک اپ  ات  رس  دنچیپ  یم  هک 

شدننز یم  رس  رب  بوچ  تبون  هب 

گنچ دروخ  برطم  �همخز  ورنآ  زا 

گنچ اب  گنچ  مان  تسا  دننام  هک 

دش ناهج  کلم  هد  يرومعم  وچ 

دش نانج  شیاسآ  جنگ  زا  ناهج 

تسا بارش  مزب  نز  تشخ  ياج  هک 

تسا بابر  شتشخ  بلاق  ياج  هب 

هنابز شمشخ  شتآ  نوچ  دشک 

هنامز مشچ  زا  دود  درآرب 

گنربش تشپ  رب  نوچ  گنج  زور  هب 

گنچ رد  غیت  نادیم  مزع  وا  دنک 

سوک هرعن  دیآرب  بناج  ره  ز 

سوب ار  هلمج  كوان  رافوس  دهد 

ملاع هب  دتفا  ناشکرس  ریفن 

مر نالدیب  تایح  غرم  دروخ 

ياضف هک  يراوسهش  حدم  رد  نداشگ  رهپس  �هصرع  رد  رکف  ماگ  نداهن و  شرع  رب  یناعم  ریرس  �هیاپ 
تسوا میلقا  زا  ییوگ  یتسه 
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نیز ربت  نوگلگ  نوخ  هب  ار  ناریلد 

نینوخ هدرک  نخان  دنچ  یگنلپ 

رکشل حور  غرم  زاورپ  یپ 

رپهش ریشمش  دوش  بناج  ره  ز 

زوسناهج رهم  نوچ  غیت  درآرب 

زورفا شتآ  نیک  �هصرع  رد  دوش 

قرش رب  هاگ  دنار  برغ  رب  یهگ 

قرب دهج  شغیت  زا  برغ  قرش و  هب 

نیک فص  زا  مصخ  رکشل  دزیرگ 

نیطایش لیخ  بهش  زک  ناسنادب 

نارود ياراد  اشگ  روشک  یهز 

نابناهج رادناهج و  ریگناهج و 

هیاپ شرع  باتفآ  نآ  ییوت 

هیاس وچ  تیاپ  رد  خرچ  دتفا  هک 

شیوخ �هبتر  ردق  هب  سک  ره  ارت 

شیپ دروآ  يزیچ  راثیا  یپ 

دنچ يرهوگ  مهنم  شیپ  مدیشک 

دنچ يرهوج  ناشخر  عبط  جرد  ز 

یسانش رهوگ  لد  اناد  نآ  وت 

یسانش رهوگ  زا  رهوگ  وکین  هک 

یشورف رهوگ  ره  مسق  زا  مین 

ياضف هک  يراوسهش  حدم  رد  نداشگ  رهپس  �هصرع  رد  رکف  ماگ  نداهن و  شرع  رب  یناعم  ریرس  �هیاپ 
تسوا میلقا  زا  ییوگ  یتسه 
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یشوگ راد  نم  رهوگ  يوس  هب 

هرهم دنچ  رهوگ  هچ  میوگ  یم  هچ 

هرهش هتشگ  يدوجو  یب  رهش  هب 

شکلد تسیزیچ  اهرادقم  نآ  هن 

شوخ نآ  هب  ار  اناد  عبط  دتفا  هک 

راکرپ تیب  کی  دتف  را  تیب  دس  ز 

رایسب زین  نآ  دوب  نم  عبط  ز 

هوبنا نادیم  نیا  رد  ات  یهالا 

رب رجنخ  دیشروخ  دشک 

ياضف هک  يراوسهش  حدم  رد  نداشگ  رهپس  �هصرع  رد  رکف  ماگ  نداهن و  شرع  رب  یناعم  ریرس  �هیاپ 
تسوا میلقا  زا  ییوگ  یتسه 
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هوکرس

شداهن رد  تنیک  تسه  واک  یسک 

شداب غیت  رس  رب  تسا  هوک  رگا 

ییاهنت �هشوگ  تلیضف  رب  لیالد  ییایر و  نارای  ییافو  یب  رد  هلاسر  نیا  لیاق  تیاکش  هلاقم و  نیا  لقان  تیاکح 

مینیشن یجنک  ات  زیخرب  الد 

مینیزگ یجنک  نامز  يانبا  ز 

تسیراگزور شوخان  يرود و  بجع 

تسیرابتعا رود  رب  هن  مدرم  رب  هن 

رای یسک  اب  یشاب  لاس  دس  رگا 

راک رخآ  رد  یشک  ینامیشپ 

الوا يرود  نارای  رهم  یب  نیا  زا 

الوا يروجهم  ناشلصو  مزب  ز 

دندومن یم  مدمه  هک  نارای  اسب 

دندوتس یم  ار  دوخ  هنارادافو 

راک رخآ  ییوگتفگ  كدنا  هب 

راهظا دندرک  نیک  روج و  ثیدح 

يرادتسود قیرط  زا  دنتشذگ 

يراگدای یهآ  دنداد  لد  هب 

یناگدنز دقن  هک  نیا  تسا  لقع  هچ 

یناتس یهآ  ضوع  رد  ات  یهد 

ددنخب نونجم  نم  رب  نوچ  درخ 

رب لیالد  ییایر و  نارای  ییافو  یب  رد  هلاسر  نیا  لیاق  تیاکش  هلاقم و  نیا  لقان  تیاکح 
ییاهنت �هشوگ  تلیضف 
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ددنخن نوچ  ددنخب  ادوس  نیا  رب 

تسین منویش  زا  ریغب  ادوس  نیا  زا 

تسین منماد  رد  مغ  بانوخ  زجب 

شراک تسادوس  نیا  هک  سک  نآ  یلب 

شرانک رد  دیاین  یعفن  نیا  زج 

رابنوخ مشچ  نوخ  لیس  زا  ارم 

راک دش  تسد  زک  نامز  نیا  لصاح  هچ 

دشاب هک  مرج  ما  هدرک  دوخ  طلغ 

دشاب هچ  زا  ناماد  هب  نوخ  مکشرس 

نمیشن یجنک  منک  ات  هب  نامه 

نماد هبانوخ  زا  رپ  مزاس  نانچ 

ینابزمه مزع  هب  سک  يوس  هک 

ینارگ طرف  زا  دش  ناوتن  رگد 

ییایر نارای  ات ز  منآرب 

ییادج میلقا  يوس  مزیرگ 

هار نآ  راخ  رجنخ  دشاب ز  رگا 

هار نآ  رازآ  نتشیوخ  رب  مهن 

میاشگ رب  تمه  ماگ  نتفر  هب 

میامن یط  نابایب  نآ  اپ  یهت 

رابنوخ روش  مشچ  بآ  زا  منک 

رازکمن دس  رد  دس  شیوخ  رود  هب 

رب لیالد  ییایر و  نارای  ییافو  یب  رد  هلاسر  نیا  لیاق  تیاکش  هلاقم و  نیا  لقان  تیاکح 
ییاهنت �هشوگ  تلیضف 
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دیآ بش  رگ  ار  متقاط  زور  هک 

دیآ بل  رب  ناج  یسک  یب  درد  ز 

راکفا ياپ  نداهن  ناوتن  هر  هب 

راچان تخاس  دیاب  هناخ  تلزع  هب 

دنب نیا  لسگب  تمه  ياپ  زا  الد 

دنچ الب  رود  نایم  رد  ینیشن 

ریگ نایم  نیز  يرانک  ام  نوچ  ایب 

ریگ نآ  نیا و  لاصو  كرت  ورب 

ییایر نارای  سنجان  نیزا 

ییانشآ هب ز  یگناگیب  یسب 

رتهب هدید  نامدرم  زا  يا  هن 

جنک هب 
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رب ورف  رس  زاس و  هناخ 

نکفا هدید  نامدرم  رب  رظن 

نمیشن یجنک  رد  دندرک  نوچ  هک 

شیوخ هنییآ  فاص  دندید  نانچ 

شیپ زا  دید  دیاب  هچنآ  دننیب  هک 

مدرم دنجنگ  بلاط  ورنآ  زا 

مگ يا  هناریو  �هشوگ  رد  دش  هک 

تسنآ زا  ردقیب  ناور  بآ  نینچ 

تسناور بناج  ره  هدناوخان  وا  هک 

ریگ نامک  نوچ  يریگ  هشوگ  قیرط 

ریگ ناهج  مداد  ییپ  رس  تتسد  هب 

راب دس  شیوخ  يوس  هب  رگ  تدنشک 

راد هگن  ار  يریگ  هشوگ  قیرط 

عیاض تاقوا  مکش  رهب  نکم 

عناق شاب  دشاب  هک  يزیچ  رهب 

تسنآ رهب  ناراد  غاد  زا  غارچ 

تسناهد شبرچ  �همقل  زا  رپ  هک 

رام دوش  عناق  نوچ  كاخ  كدنا  هب 

راکورس شجنگ  اب  هتسویپ  دوب 

ملاع هب  دتفا  سوک  تیص  ور  نآ  زا 

مکشا دراد  یلاخ  هتسویپ  وا  هک 

رب لیالد  ییایر و  نارای  ییافو  یب  رد  هلاسر  نیا  لیاق  تیاکش  هلاقم و  نیا  لقان  تیاکح 
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نت زا  رس  ار  دوخ  دنکرب  یم  مخ 

ندرگ هب  ات  رپ  مکش  دش  ار  وا  هک 

هنامز لها  رد  رب  نان  یپ 

هناتسآ رب  گس  وچ  یلام  رس  هچ 

تست �هشیب  ملاع  هک  يریش  نآ  وت 

تست �هشیپ  رد  ره  هب  نتفر  اجک 

گنس ار  ریش  ولهپ  هب  ناز  دیاین 

گنن شدشاب  رد  ره  هب  نتفر  زا  هک 

نداتف رد  ره  رب  دنچ  ات  گس  وچ 

نداد شیوخ  باذع  ینان  یپ 

تگنن داب  دوخ  زا  یعبط  گس  نی  هب ا 

تگنچ هب  دتفاک  يا  همقل  رهب  هک 

یناتسآ رب  ترس  مد  ره  دوب 

ینابساپ روج  هظحل  ره  یشک 

يزاس هتکن  تیاور  ءادتبا  يزابقشع و  تیاکح  زاغآ  رد  نداد  شرورپ  لایخ  دهم  رد  ار  هناسف  لفط  نداشگ و  هماخ  ناتسپ  زا  تمکح  ریش 

تحاصف نوناق  زادرپ  اون 

تیاکح رات  رب  گنچ  دز  نینچ 

يرایرهش ار  نیچ  میلقا  دوب  هک 

يراکماک يرایرهش  تخت  هب 

يدنلبرس يرادمان  جات  هب 

يدنب ملظ  تلادع  ریجنز  هب 

تیاکح زاغآ  رد  نداد  شرورپ  لایخ  دهم  رد  ار  هناسف  لفط  نداشگ و  هماخ  ناتسپ  زا  تمکح  ریش 
يزاس هتکن  تیاور  ءادتبا  يزابقشع و 
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رادناهج نآ  لدع  رود  رد  نیچ  هب 

رای هرط  زج  يا  هتفشآ  دوبن 

يداوس رد  نایوکن  مشچ  زج  هب 

يدای هنتف  زا  دادن  سک  شرود  هب 

رام اب  کشجنگ  ارس  مه  شلدع  ز 

راداوه ار  وهآ  غرچ  شرود  هب 

هداشگ نارود  شخر  رب  نوچ  رظن 

هداهن نارود  هش  مان  رظن 

يریزو

تیاکح زاغآ  رد  نداد  شرورپ  لایخ  دهم  رد  ار  هناسف  لفط  نداشگ و  هماخ  ناتسپ  زا  تمکح  ریش 
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شماقم یلاع  سب  دوب 

شمان مایا  ردام  زا  ریظن 

وا مکحم  يار  کلم  راصح 

وا مرخ  يور  لدع  راهب 

دوب ناشدنب  لد  رب  هک  يزیچ  نآ  زا 

دوب ناشدنزرف  يدیمون  نیمه 

گنتلد زور  کی  ینکفادیص  یپ 

گنربش دندنار  نورب  هش  ریزو و 

دنچ یمداخ  هاشداپ و  ریزو و 

دنویپ هتسسگب  يرکشل  رگید  ز 

دنداهن ارحص  رد  يور  اجنآ  زا 

دنداتف ارحص  رد  لیس  ناسب 

یماگ زیت  کی  ره  نار  ریز  هب 

یمارخشوخ ییاپداب ، دنمس 

شیپ رد  شیب  نابایب  دص  يدندش 

شیوخ هنیس  يادص  زا  يدنت  هب 

ناشرگج رد  روخ  یمرگ  شتآ  دز 

ناشرظن رد  دمآ  هناریو  یکی 

دندنار هناریو  نآ  يوس  یناود 

دندناسر اجنآ  ار  شیوخ  تعرس  هب 

ییافص اب  يریپ  دندید  وا  رد 

تیاکح زاغآ  رد  نداد  شرورپ  لایخ  دهم  رد  ار  هناسف  لفط  نداشگ و  هماخ  ناتسپ  زا  تمکح  ریش 
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ییادز تملظ  وا  رون  ملاع  ز 

نافرع جنگ  دیلک  وا  نابز 

ناهنپ هناریو  رد  جنگ  ناسب 

شناسلیط یتشذگ  لد  رد  رگا 

شناشکهک يدنکف  اپ  رد  کلف 

وا رب  رد  لد  تفرعم  طیحم 

وا رس  يوم  نید  يایرد  فک 

میاد هلچ  رد  نامک  نوچ  يدق  هب 

میاق هدرک  يریگ  هشوگ  يانب 

هداتف ریپ  نآ  دومنب  خر  وچ 

هدایپ دش  هش  نتشیوخ  بسا  ز 

دنداتف شیاپ  رد  روتسد  هش و 

دنداشگ دوخ  زار  يور  زا  باقن 

شیورد دروآ  نورب  يران  هب و 

شیپ یکی  ار  کی  ره  تشاد  اهنآ  زا 

رایسب تشگ  مرخ  ران  ناز  رظن 

ران نآ  زا  تخب  عمش  دید  نشور  هک 

تراشب ار  ناشیا  داد  هگنآ  سپ 

تراشا کی  ره  نآ  تسیزیچ  رب  هک 

دیدنخ ران  نوچ  یسب  هب  زا  ریزو 

دید یهب  ناز  ار  نتشیوخ  درد  هک 

تیاکح زاغآ  رد  نداد  شرورپ  لایخ  دهم  رد  ار  هناسف  لفط  نداشگ و  هماخ  ناتسپ  زا  تمکح  ریش 
يزاس هتکن  تیاور  ءادتبا  يزابقشع و 
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ران دهد  یم  نآ  �هدژم  ورسخ  هب 

رای نارگ  شتخب  نبلگ  ددرگ  هک 

يراگزور مک  رد  رود  تخت  هب 

يرادجات دزارف  رب  رس  زا و 

دنوادخ روتسد  هب  دشخب  ادخ 

دنمورب لخن  کی  رازلگ  نیا  رد 

درز هرهچ  اب  هب  وچ  دشاب  یلو 

درگ رپ  راسخر  یقشاع  هآ  ز 

هب نآ  زا  دوب  مرخ  روتسد  لد 

هب نآ  زا  ایوگ  دوش  یم  شدرد  هک 

رد یلو 
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تخادنا شریپ  فرح  ران 

تخادنا شریگلد  مغ  راب  زا  عمش  وچ 

غاب نآ  رد  دوبن  یهب  يوب  یلب 

غاد زا  یلاخ  لد  کی  تسین  شران  ز 

ران نوچ  تشگ  نادنخ  هک  نشلگ  نیا  رد 

راب نادران  شتشگن  نوخ  زا  مشچ  هک 

دندیمرآ نوچ  یمد  شکیدزن  هب 

دندیزگ يرود  وا  زا  نایوگ  اعد 

دندنار شیوخ  يارسناتسب  يوس 

دندناشن ون  لخن  هویم  يارب 

زور هن  هام و  هن  دش  وچ  تدم  نآ  زا 

زورفا ملاع  رهم  دزرس و  یبش 

دنداد هدژم  ناز  ار  هاش  ریزو و 

دنداشگ رز  لفق  میس  جنگ  ز 

مدرم هب  رز  میس و  دنداد  نانچ 

مگ ناهج  دش  تمینغ  ریز  رد  هک 

تخات رسپ  يوس  یمرخ  زا  رظن 

تخاس رظن  دم  ار  دنزرف  خر 

ماجرف کین  هاش  دومرف  نینچ 

مان رظن  لها  دننک  شروظنم  هک 

روتسد تفر  دشاب  هک  يروتسد  هب 

تیاکح زاغآ  رد  نداد  شرورپ  لایخ  دهم  رد  ار  هناسف  لفط  نداشگ و  هماخ  ناتسپ  زا  تمکح  ریش 
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روظنم تشاد  دوخ  رهوگ  ار  رظن 

تسیچ نیمز  يور  هش  نامرف  هک 

تسیچ نیا  مان  هشنهش  دیامرفب 

مایا هاش  يوس  دید  یم  رپ  وچ 

مان شدشاب  رظان  دومرف  رظن 

دندرب هیاد  کی  یکی  ره  يوس  هب 

دندرپس ار  ناشیا  هیاد  تسد  هب 

رورپ حور  نابل  نآ  رجه  ز 

ردام ناتسپ  دش  راد  متام  وچ 

نارود داهنب  يردام  مسر  هب 

نادند ریش  ياجب  ار  ناشناهد 

دنتشذگ هد  زا  نوچ  نسح  کلم  هب 

دنتشذگ هر  دص  هدراچ  هام  ز 

روظنم هدازهش  نانچ  دش  یبوخ  هب 

روهشم هدیدرگ  روخ  وچ  ملاع  رد  هک 

ییوکن ناتسب  يورس ز  شدق 

ییور هزات  غاب  شیور ز  لگ 

يرایشوه ره  لد  غرم  یپ 

يرام ورس  نآ  رس  رب  لکاک  ز 

يرایشوه دوجو  اب  سک  لد 

يراگتسر اب  وا  زا  ناج  يدربن 
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روش ناهج  رد  وا  �هنتف  هدنکف 

رومخم رامیب  سگرن  شمادم 

هتشذگ مه  زک  وا  ناگژم  فص 

هتشگ هنتف  نارازه  هاگنیمک 

زابناج قاشع  ندروخ  نوخ  یپ 

زارمه هتشگ  ینوخ  ود  وا  لعل  ود 

دید ات  هدنخ  رد  وا  نادند  رد 

دیدرگ خاروس  مغ  رهوگ ز  لد 

درورپ تسد  وک  رهگ 
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دوب فدص 

دوب فرش  فال  شیک  نادند  نادب 

شکلد راسخر  نآ  رب  شنادخنز 

شتآ رد  ار  یبآ  هدرک  قلعم 

هداتف یقوط  شندرگ  رب  رز  ز 

هداد هیکت  يرام  میس  جنگ  هب 

تشاد رت  لخن  نآ  ماخ  میس  زا  يرب 

تشادرب ماخ  میس  هک  یلخن  بجع 

وس ره  قوش  زا  دوب  هتسب  یناهج 

وا يوزاب  رد  لد  دنب  وزاب  وچ 

اهنیتسآ زا  شدعاس  غورف 

ادیپ سوناف  زا  عمش  رون  وچ 

هیاپ دیشروخ  نآ  داد  یبوخ  هب 

هیام تسد  نیمیس  تسد  میس  ز 

شنایم رب  يرمع  دیچیپ  رمک 

شناهن رس  زا  هگآ  هتشگن 

چیپ نایم  يوم  نآ  رکف  رد  الد 

چیپ نآ  رد  یکیراب  رکف  نک  بلط 

رت نوزف  نآ  نایم  زا  فرح  رگم 

رذگب راذگب و  نایم  رد  تیاکح 

ثیدـح تسیا و  هناشن  وا  زا  نیچ  �هناخ  تبعل  هک  یبتکم  فیرعت  رد  نداـشگ  هتکن  سرد  هب  ناـبز  نداـهن و  تیاـکح  نماد  رد  ینعم  حول 
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يا هناسفا  نیربدلخ 

ینایب ردان  بتکم  ریبد 

یناد هتکن  ریپ  دیوگ ز  نینچ 

نییعت دیدرگ  يا  هناخبتکم  هک 

نیچ تبعل  رپ  يا  هناخ  بتکم ، هچ 

هتسر هنتف  داب  یناتسلگ ز 

هتسشن يورس  فرط  ره  زا  وا  رد 

شوپ ناینرپ  ناتروص  شوخ  وا  رد 

شود رب  شود  نیچ  �هناختروص  وچ 

هدرک زاغآ  افج  سرد  یکی 

هدرک زاب  ییوج  هنتف  باتک 

نزملق ناگژم  زا  هزمغ  ار  یکی 

نزمقر دش  یم  نالدیب  نوخ  هب 

لگ نوچ  هدوشگب  مه  فحصم ز  یکی 

لبلب هتشگ  يزاس  همغن  رد  یکی 

دوب يا  هناخترشع  هک  بتکم  نآ  رد 

دوب يا  هناسفا  تشهب  فرح  وا  رد 

رظان روظنم و  رظن  نامرف  هب 

رضاح دندیدرگ  میلعت  یپ 

تخاس ناشیاج  دوخ  هدید  ملعم 

تخاس ناشیاپ  كاخ  مارکا  زا  رس 

نیچ �هناخ  تبعل  هک  یبتکم  فیرعت  رد  نداشگ  هتکن  سرد  هب  نابز  نداهن و  تیاکح  نماد  رد  ینعم  حول 
يا هناسفا  نیربدلخ  ثیدح  تسیا و  هناشن  وا  زا 
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دناوخ ناشمیظعت  زا  شیوخ  يوس  هب 

دنام ناشمیلعت  �هتخت  نماد  هب 

ناریح روظنم  خر  رب  ملعم 

ناتسبد رد  شنسح  روش  نالفط  ز 

شوه رگتراغ  ربلد  نآ  اشوخ 

شوهدم دنتفا  گرزب  درخ و  وزک 

وا �هراظن  دهد  تریح  یم 

وا �هراسخر  درب  تقاط  لد  ز 

دشورف يریت  شا  هزمغ  لد  دس  هب 

دشورف يریبکت  هب  اهناج  شبل 

دش یمن  لفاغ  زا و  رظان  یمد 

دش یمن  لیام  يرگید  يوس  هب 

تشاد رگد  يوس  دوخ  حول  زا  رظن 

تشاد رظن  شدق  رب  تفگ و  یم  فلا 

نآرب

نیچ �هناخ  تبعل  هک  یبتکم  فیرعت  رد  نداشگ  هتکن  سرد  هب  نابز  نداهن و  تیاکح  نماد  رد  ینعم  حول 
يا هناسفا  نیربدلخ  ثیدح  تسیا و  هناشن  وا  زا 
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منرپ مشچ  يداشگ  تروص 

مه رب  داص  نوچمه  مشچ  دز  یمن 

درک یم  مافلگ  خر  نآ  لیم  وچ 

درک یم  ماو  يو  زا  رگید  مشچ  ود 

هراظن هاگ  وا  نسح  غیت  ز 

هراپ هچنغ  ناسب  شدوب  یلد 

زاس نخس  یتشگ  ناهد  میم  نآ  وچ 

زاب ناهد  يدنام  شتریح  زا  میم  وچ 

درک رظن  رظان  یناریح  رب  وچ 

درک رثا  يزیچ  ار  هدازهش  لد  هب 

تسیچ شیناریح  نیاک  تفگ  یم  دوخ  هب 

تسیچ شیناهنپ  ندید  میوس  هب 

وا �هراظن  منک  یم  نوچ  ارچ 

وا �هراسخر  رد  رییغت  دوش 

ددرگ باتیب  منز  رگ  لفاغت 

ددرگ بآ  منیب  زیت  رگ  وا  رب 

شراخ راخ  نیا  دوب  هتسویپ  لد  هب 

شراک نوریب ز  يرس  درآ  نوچ  هک 

تسین یمد  رتشوخ  نآ  زا  قشع  هار  هب 

تسین یملاع  ییازف  ترشع  نآ  هب 

تقوش راب  ریز  رای  دنیب  هک 

نیچ �هناخ  تبعل  هک  یبتکم  فیرعت  رد  نداشگ  هتکن  سرد  هب  نابز  نداهن و  تیاکح  نماد  رد  ینعم  حول 
يا هناسفا  نیربدلخ  ثیدح  تسیا و  هناشن  وا  زا 
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تقوش راک  رد  دنک  ادیپ  یکش 

زاس نوسف  مشچ  دنک  یقاس  ارت 

زار زا  هدرپ  شیاشگ  یتسم  رد  هک 

ییوگ هلذب  رد  يرگید  اب  شبل 

ییوجزار رد  شا  هزمغ  یناهن 

دناشن ییوجلد  هب  ار  مسبت 

دناود یسوساج  هب  تیوس  رظن 

زار نآ  يزاس  ناهنپ  هدرپ  رد  رگو 

زاس رگد  نوناق  زان  زا  دنک 

زیرنوخ مشچ  كرت  هب  دیامرفب 

زیت دنک  ناگژم  رجنخ  كون  هک 

ریجنز ضرع  شفلز  يودنه  دهد 

ریت نامک  رب  شبوخ  يوربا  دشک 

هجنپ زان  زا  دنزرد  تناج  هب 

هجنکش رد  ار  تلد  شفلز  دشک 

يدومن ینعم  نآ  راهظا  رگا 

يدوشگ مغ  دس  رد  دوخ  يور  هب 

شلامج زار  ناهن  يدرک  رگ  و 

شلاصو زا  يدید  هک  يداش  اسب 

تقرافم و تیاکح  هداهن و  رگج  رب  شیروبـصان  غاد  هداد و  ربخ  يربص  یب  زا  ناهنپ  زار  زا  ار  رظان  هک  یبارطـضا  راهظا  یباوخ و  ناـیب 
ترجاهم تیاکش 

رگج رب  شیروبصان  غاد  هداد و  ربخ  يربص  یب  زا  ناهنپ  زار  زا  ار  رظان  هک  یبارطضا  راهظا  یباوخ و  نایب 
ترجاهم تیاکش  تقرافم و  تیاکح  هداهن و 
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زادرپ هتکن  بیدا  نآ  تفگ  نینچ 

زاغآ درک  یم  یقشاع  سرد  هک 

یتفکش لگ  نوچ  افو  زا  روظنم  هک 

یتفگ زیمآ  رهم  ياهتیاکح 

دنخ رکش  خوش  نآ  لعل  نیشون  هب 

دنب رد  دنام  رظان  نیکسم  لد 

تسیرای رازلگ  ادا  شوخ  ثیدح 

تسیراتسود ناتسوب  لاهن 

تدوم لها  زا  شوخان  ثیدح 

ترفن راخ  دناشن  لد  ياپ  هب 

ناشنامگ نیا  يدوب  هک  نارای  اسب 

ناشنامز کی  دوبن  ربص  مه  یب  هک 

یشوخان فرح  هب 

رگج رب  شیروبصان  غاد  هداد و  ربخ  يربص  یب  زا  ناهنپ  زار  زا  ار  رظان  هک  یبارطضا  راهظا  یباوخ و  نایب 
ترجاهم تیاکش  تقرافم و  تیاکح  هداهن و 
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دندینش مه  زک 

دندیشک يرای  هر  زا  اپ  نانچ 

هناسف ناز  دمآرب  اهتدم  هک 

هنایم رد  ییافص  ادیپ  دشن 

تسیرای زاغآ  رد  هک  تبحص  نآ  شوخ 

تسیرادتسود فطل و  هنوگ  دس  وا  رد 

تسا لاجم  نآ  ناناج  فطل  لامک 

تسا لاصو  مزب  لوا  زور  هک 

مدید رای  زا  نم  هک  یفطل  اسب 

مدیسر مک  لوا  مزب  قوذ  هب 

تسه یتلاح  لوا  مزب  شیع  هب 

تسد دهد  یم  مک  نانچ  نآ  یلاح  هک 

دندرک ماو  ملاع  شیع  ییوگ  وت 

دندرک مان  شلصو  مزب  نیتسخن 

رایسب تسا  قوشعم  فطل  قشاع  هب 

راتفرگ قشاع  دش  هک  نادنچ  یلو 

دزیر هناد  نادنچ  دایص  یلب 

دزیخنرب یهاگدیص  زا  غرم  هک 

راوخ ینشاچ  كدنا  غرم  ددرگ  وچ 

راتفرگ ناغرم  کلس  رد  دوب 

تابارخ جنک  رد  تفگ  یم  شوخ  هچ 

رگج رب  شیروبصان  غاد  هداد و  ربخ  يربص  یب  زا  ناهنپ  زار  زا  ار  رظان  هک  یبارطضا  راهظا  یباوخ و  نایب 
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تایاکح نیریش  يدهاش  رتخد  هب 

دنزاس وت  روج  اب  هک  یهاوخ  رگا 

دنزاب وت  روج  رد  شیوخ  تایح 

شوک افو  رد  تبحم  زاغآ  هب 

شوه افو  لهاز  يرب  ات  نک  افو 

داینب تخس  دش  نوچ  رهم  يانب 

دادیب هاوخ  نکیم  فطل  یهاوخ  وت 

شتآ هب  يرادیم  هک  ار  یعمش  وت 

شکرس هلعش  ددرگ  هک  شراد  هگن 

تسیرارش شتآ  زا  هک  ار  یغارچ 

تسیرابتعا وا  وترپ  رب  اجک 

شیک افو  نآ  فطل  هصقلا  نینچ 

شیب رگد  زور  زا  زور  ره  يدش 

هن ناشمارآ  رگدکی  یب  یمد 

هن ناشراک  مه  ندیدزا  ریغ  هب 

مه یب  دندوب  یم  هظحل  کی  رگا 

ملاع ناشناغفا ز  تفر  یم  نورب 

رظان قوش  نوزفا  زور  ره  يدش 

رضاح تشگ  یم  رتشیب  بتکم  هب 

یتفرگ اج  مد  کی  روظنم  یب  وچ 

یتفرگ اغوغ  هر  ناسردمه  هب 

رگج رب  شیروبصان  غاد  هداد و  ربخ  يربص  یب  زا  ناهنپ  زار  زا  ار  رظان  هک  یبارطضا  راهظا  یباوخ و  نایب 
ترجاهم تیاکش  تقرافم و  تیاکح  هداهن و 
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سب امش  تسد  زا  مدرک  نآرق  هک 

سک دوش  مسردمه  هک  مهاوخ  یمن 

ندناوخ سرد  نیا  درک  هناوید  ارم 

نم زا  دیهاوخ  یم  هچ  مناد  یمن 

شیوخ رتفد  يدیرد  رگیدکی  هب 

شیب نیا  زا  مهاوخ  یمن  بتکم  نیا  هک 

تشاد یمن  رب  بتکم  هار  زا  رظن 

تشاد یملاع  جنر  نیا  هودنا و  نیدب 

بتکم یتفر ز  نورب  هر  دس  یمد 

ای تستفر  اجک  نم  هاش  هک 

رگج رب  شیروبصان  غاد  هداد و  ربخ  يربص  یب  زا  ناهنپ  زار  زا  ار  رظان  هک  یبارطضا  راهظا  یباوخ و  نایب 
ترجاهم تیاکش  تقرافم و  تیاکح  هداهن و 
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بر

زور ره  ياج  زا  باتفآ  هتشذگ 

زوسناهج رهم  نآ  تستفر  اجک 

زاب رگم  شدنتفرگ  بتکم  نیزا 

زاسمد تسین  نم  اب  هک  وک  هن  رگ  و 

نکسم شیوخ  ياج  هب  يدرک  یهگ 

نماد هب  اپ  بیج و  هب  رس  يدیشک 

ادیپ رود  زا  نوچ  روظنم  يدش 

اج زا  تسج  یم  یمرخ  يور  ز 

مناشف نوخ  مشچ  وت  ياج  يا  هک 

مناج تخوس  يرود  غاد  زک  ایب 

يزابقشع يالب  قشع و  اشوخ 

يزابقشع يافج  ام و  لد 

قشع تمحز  دراد  هک  تحار  نآ  شوخ 

قشع تمحز  یب  لد  چیه  ادابم 

ینامداش صاوخ  ار  مغ  وا  رد 

ینادواج تایح  ندرم  وزا 

معنت دس  شیالب  ره  رد  ناهن 

مگ یمرخ  دس  وا  هودنا  ره  هب 

رهز اب  دهش  يواسم  وا  ماج  هب 

رهزاپ رهز و  صاوخ  ناسکی  وا  رد 

رگج رب  شیروبصان  غاد  هداد و  ربخ  يربص  یب  زا  ناهنپ  زار  زا  ار  رظان  هک  یبارطضا  راهظا  یباوخ و  نایب 
ترجاهم تیاکش  تقرافم و  تیاکح  هداهن و 
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تریغ يادوس  زا  دشخب  تغارف 

تریغ ياغوغ  زا  رطاخ  دناهر 

تراظتنا ماقم  رد  دناشن 

ترای هناخ  زا  نورب  دیآ  یک  هک 

رای نورب  دیآ  رترید  رگ  یمد 

رابکی هب  تقاط  دور  نوریب  لد  ز 

ربص نزهر  تقشع  ساوسو  دوش 

ربص نهاریپ  رد  كاچ  دس  ینک 

ندیرد نماد  ات  ربص  سابل 

ندیود بناج  ره  كاچ  نابیرگ 

یشاب هدید  يزور  هک  شهار  نآ  رد 

یشاب هدیدرگ  رس  درگ  شرهم  ز 

ینیشن یبیرقت  هب  اجنآ  يور 

ینیب هک  سک  ره  زا  يریگ  شغارس 

ادیپ رود  زا  ناهگان  ددرگ  هک 

ادمع هب  رگید  بناج  شهاگن 

ندرک هدیدان  ار  هدید  یخوش  هب 

ندرذگ قشاع  رب  زا  يدنت  هب 

ناهنپ هدنخ  نارازه  ندید  ره  هب 

نآ اب  فطل  دس  یندرک  لفاغت 

زاسمد دندوب  یتدم  ناسنیدب 

رگج رب  شیروبصان  غاد  هداد و  ربخ  يربص  یب  زا  ناهنپ  زار  زا  ار  رظان  هک  یبارطضا  راهظا  یباوخ و  نایب 
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زادرپ هلیح  خرچ  غراف ز  یلد 

رظان روظنم  �هرط  نوچ  یبش 

رطاخ هتفشآ  اج  تشاد  یجنک  هب 

درب شمغ  باوخ  یگتفشآ  نآرد 

درب شملاع  رگید  هب  ملاع  مغ 

دید دوخ  ياج  یناتسوب  نایم 

دید دوخ  ياوأم  یتنج  ناتسب ، هچ 

يزاب تسد  رد  ار  ورس  رانچ و 

يزامن منبش  زا  هزبس  سابل 

ربونص ورس و  �هیاس  ریز  هب 

رت هزبس  هداتف  ولهپ  کی  هب 

فوص ربونص 

رگج رب  شیروبصان  غاد  هداد و  ربخ  يربص  یب  زا  ناهنپ  زار  زا  ار  رظان  هک  یبارطضا  راهظا  یباوخ و  نایب 
ترجاهم تیاکش  تقرافم و  تیاکح  هداهن و 
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شود رب  هدنکفا  زبس 

شوپ نیتسوپ  هتشگ  دیب  تخرد 

يداشگ وس  ره  رظن  نشلگ  نآ  رد 

يداب تساخرب  نایم  نآ  هگان ز  هک 

ششیوخ ياج  زا  دوبر  سخ  ناسب 

ششیپ هدروآ  بجع  ینابایب 

ییالب تشد  یمغ ،  نابایب 

ییاج راوخنوخ  ییداو ،  هدنشک 

نابایب نآ  دابدرگ  زا  نایع 

ناچیپ شیوخ  رب  يردژا  وس  ره  ز 

رب نآ  گیر  ياه  هتشپ  جوم  ز 

ردژا تشپ  شقن  هتشگ  نایامن 

شهایگ گرب  اهدژا  نابز 

شهار هروک  یعافا  چیپ  مخ و 

ردژا مشچ  ياه  هساک  زا  نایع 

رب نآ  زا  باریس  �هلال  وس  ره  ز 

شراز هزبس  تبیصم  رهز  هدش 

شراخ هدرک  لگ  نالدیب  نوخ  ز 

يو رد  هرهز  رخ  هدش  یم  يودک 

یم انف  ماج  زا  هداد  وا  رهز  هب 

هودنا تشد  نآ  �هتشگمگ  یپ 

رگج رب  شیروبصان  غاد  هداد و  ربخ  يربص  یب  زا  ناهنپ  زار  زا  ار  رظان  هک  یبارطضا  راهظا  یباوخ و  نایب 
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هوک رس  رب  ردژا  مشچ  شتآ  دش 

راک شلد  رد  یلوه  درک  تیاغ  هب 

رادیب باوخ  زا  دش  لوه  يور  ز 

مدید هک  یباوخ  نیا  تفگ  یم  دوخ  هب 

مدیشک رس  تنحم  بیج  رد  نازو 

ياو دوش  رگ  مبیصن  يرادیب  هب 

يازفا مغ  ناج  اب  درک  مهاوخ  هچ 

تشاد یمغ  هوک  نارگ  باوخ  نآ  زا 

تشاد یملاع  راب  هک  مغ  هوک  هچ 

ملعم �هرهچ  رب  شیوخ  نورد  حرش  نتشاد و  نونج  قشم  رب  ار  نتشیوخ  ییاونیب و  غاد  زا  ندومن  بارطضا  ییادج و  �هلعش  زا  رظان  یبات  یب 
نتشاگن

رز �هناخ  زا  ملق  نیرز  نآ  وچ 

رضخا حول  ربدم  میس  زا  دیشک 

بکوک دش ز  یلاخ  خرچ  يارس 

بتکم لفط  زا  زور  ياهرخآ  وچ 

رظان تشگ  رضاح  هناخبتکم  هب 

رظان روظنم  �هناخ  هار  هب 

دماین شروظنم  تشذگب و  دح  ز 

دماین شروجنر  ناج  ياود 

تسب وگتفگ  زا  بل  سرد و  زا  نابز 

تسج رب  شیوخ  ياج  يربص ز  یب  ز 

نتشاد و نونج  قشم  رب  ار  نتشیوخ  ییاونیب و  غاد  زا  ندومن  بارطضا  ییادج و  �هلعش  زا  رظان  یبات  یب 
نتشاگن ملعم  �هرهچ  رب  شیوخ  نورد  حرش 
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يدیود نوریب  نامز  ره  بتکم  ز 

يدیشک یمورحم  درد  زا  ناغف 

تفشآرب يو  زا  نادراک  بیدا 

تفگ یگتفشآ  تیاغ  زا  وا  هب 

تسین امش  عضو  قیال  اهنیا  هک 

تسین امنشوخ  اهنیا  هک  اهنیا  نکم 

اپ دوخ  ياج  زا  شکم  يداب  ره  ز 

اج زا  دش  يداب  ره  هب  وک  سخ  دوب 

رصرص داب  يراقو  نوچ  درادن 

رب كاخ  ار  وا  هتسویپ  دوب 

نتشاد نونج  قشم  رب  ار  نتشیوخ  ییاونیب و  غاد  زا  ندومن  بارطضا  ییادج و  �هلعش  زا  رظان  یبات  یب 
نتشاگن ملعم  �هرهچ  رب  شیوخ  نورد  حرش  و 
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رس

نافوت تقو  یتشک  قرغ  ددرگن 

نامع يور  رب  دوب  رگنل  اب  وچ 

سپ نیزا  راهنز  يرگنل  یب  نکم 

سک شدناتسن  کبس  دشاب  رز  وچ 

تسیچ اهراک  نیا  لاعفنا  يرادن 

تسیچ ارت  زگره  نینچ  نیا  يدوبن 

دای درخ  نییآ  دنریگ  نینچ 

داب نیرفآ  تسا  نینچ  يدنمدرخ 

دشاب درد  یب  یسک  برای  نینچ 

دشاب درف  اهردقنیا  تریغ  ز 

داتفا رظان  رد  یشتآ  تریغ  ز 

داتسا قرف  رب  دز  حول  نماد  ز 

هتخت داشرا  نماد  زا  داهن 

هتخت داتسا  رس  رب  رخآ  دز 

لزنم يوس  ناشیرپ  دش  اجنآ  زو 

لد رب  درد  هوک  هاک و  نوچ  یخر 

زگره تسین  مغ  نوچ  هک  نشلگ  نیا  رد 

زگره تسین  مد  نآ  زا  شیب  ییافج 

نتشگ رود  دیاب  هناناج  زا  هک 

نتشگ روجنر  شیرود  درد  ز 

نتشاد نونج  قشم  رب  ار  نتشیوخ  ییاونیب و  غاد  زا  ندومن  بارطضا  ییادج و  �هلعش  زا  رظان  یبات  یب 
نتشاگن ملعم  �هرهچ  رب  شیوخ  نورد  حرش  و 
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دنویپ تسس  ماقم  شوخان  نیرد 

دنمدرخ شیپ  نیزا  رتشوخان  هچ 

زاسمد وت  اب  يرمع  رای  دشاب  هک 

زاغآ رگید  یفطل  هظحل  ره  دنک 

ییآرد اهتدم  لصو  مزب  هب 

ییاشگ یشیع  رد  مد  ره  ون  ز 

هنامز دزاس  يا  هلیح  هگان  هب 

هنایم رد  ییادج  حرط  دتف 

تسین يربلد  ابوخ  هک  ار  سکنآ  شوخ 

تسین يرس  ار  وا  ناربلد  لصو  هب 

یغاد تسین  ار  وا  قشع  زوس  ز 

یغارف دراد  یقشاع  قشع و  ز 

میدرگ لاح  ناشیرپ  یک  ات  نینچ 

میدرگ لاب  غراف  هک  یشحو  ایب 

مییامن لزنم  تیفاع  جنک  هب 

مییاشگ لد  يور  هب  تحار  رد 

میریگن ولهپ  رد  ياج  ار  یسک 

میریگن وخ  يرای  چیه  لصو  هب 

دشابن يرود  تنحم  يراب  هک 

دشابن يروجهم  روج  افج و 

قایتشا تیاکح  زاغآ  قارف و  درد  �همدقم  روظنم و  هب  تبسن  رظان  قشع  ندرک  نایب  روتسد و  �هناخ  رد  هب  ملعم  نتفر 

قارف و درد  �همدقم  روظنم و  هب  تبسن  رظان  قشع  ندرک  نایب  روتسد و  �هناخ  رد  هب  ملعم  نتفر 
قایتشا تیاکح  زاغآ 
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كاخ بتکم  زا  تفر  زور  لفط  وچ 

كالفا حول  زا  دومن  بش  داوس 

درک اج  روتسد  رد  رب  ملعم 

درک ادا  شناصاخ  هب  دوخ  ثیدح 

دنتفگ لاح  ملعم  زا  روتسد  هب 

دنتفگ لاوحا  تروص  کیاکی 

دناوخ نتشیوخ  يوس  هب  ار  ملعم 

دناشنب شیپ  شمامت  میظعت  هب 

دیدرگ هتفگ  اهنخس  رد  ره  زا  وچ 

دیسرپ زاب  بتکم  لاوحا  زا و 

هداز هدنب  يافج  اب  ینوچ  هک 

یمهفزیت سرد  هب 

قارف و درد  �همدقم  روظنم و  هب  تبسن  رظان  قشع  ندرک  نایب  روتسد و  �هناخ  رد  هب  ملعم  نتفر 
قایتشا تیاکح  زاغآ 
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هداتف نوچ 

ششیپ يراک ز  دور  یم  بتکم  هب 

ششیوخ رابو  راک  هب  ییعس  دوب 

تسیچ وا  قشم  دسیون  یم  طخ  رس  هچ 

تسیک وا  ثحب  مه  دنک  یم  یثحب  وچ 

دراد شیب  یملع  هچ  لیم  شلد 

دراد شیپ  رد  نامز  نیا  ثحبم  هچ 

شیپ رد  هماخ  نوچ  رس  دنکفا  بیدا 

شیوخ رب  همان  نوچمه  دیچیپ  یسب 

شیوخ رسفا  دز  نیمز  رب  هگنآ  سپ 

شیوخ رس  شدومنب  هتشغآ  نوخ  هب 

داد امش ،  دنزرف  تسد  زا  داد  هک 

دایرف دروخ  نوخ  وا  دادیب  ارم 

هداز مودخم  نیا  هک  يزور  نآ  زا 

هداهن اپ  نم  هناخ  بتکم  هب 

هدوبن يدازآ  مغ  زا  ار  ملد 

هدوبن يداش  هدوب و  مغ  یسب 

دوب یکدوک  رب  ما  هناخبتکم  هب 

دوب یکریز  ره  زا  رتکریز  وا  هک 

هدیسر بتکم  نیا  هب  وا  ات  نونک 

هدیمرآ ناشیا  یسردمه  هب 

قارف و درد  �همدقم  روظنم و  هب  تبسن  رظان  قشع  ندرک  نایب  روتسد و  �هناخ  رد  هب  ملعم  نتفر 
قایتشا تیاکح  زاغآ 
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هدنامن دوخ  لاح  هب  اهنآ  یکی ز 

هدناشن ار  ناشیا  دوخ  يولهپ  هب 

تسین یکدنا  فرح  نیا  ریسفت  یلب 

تسین یکش  دشاب  رثا  ار  تبحص  هک 

رضاح تشگ  نوچ  مدحبص  بتکم  هب 

رظان هناخ  بتکم  هار  رد  دوب 

دیآ بتکم  يوس  روظنم  نوچ  هک 

دیامن يزاسمد  گنهآ  وا  هب 

دننیزگ اج  مه  يولهپ  رد  یهگ 

دننیشن مه  يوربور  ینامز 

فرح ناشسرد  بتکم  هب  میاد  دوب 

فرص نتشیوخ  رمع  عون  نیا  دننک 

راهظا درک  یم  اه  فرح  ناسنیدب 

رایغا ددرگ ز  یهت  سلجم  ات  هک 

دنوادخ دناد  ات  تفگ  سپ  نآ  زا 

دنزرف لاح  ار  وا  منیب  یم  دب  هک 

تسب اپ  تسا  روظنم  قشع  ماد  هب 

تسد زا  هتفر  شرایتخا  مامز 

روظنم تسین  رضاح  هظحل  کی  رگا 

روش دس  هناخبتکم  هب  دتفا  وا  زا 

گنتلد هصغ  زا  يا  هشوگ  دنیشن 

قارف و درد  �همدقم  روظنم و  هب  تبسن  رظان  قشع  ندرک  نایب  روتسد و  �هناخ  رد  هب  ملعم  نتفر 
قایتشا تیاکح  زاغآ 
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گنج رد  شیوخ  اب  دوب  یگنتلد  ز 

تشم رد  هک  ینادنچ  تشگنا  دزگ 

تشگنا هماخ  كون  وچ  دزاس  هیس 

بل قبس  رارکت  ددنب ز  یمد 

بتکم هب  میآ  یمن  رگید  نم  هک 

رس دروآ  نابیرگ  رد  ینامز 

رد رب  مشچ  دنام  هقلح  نوچ  شهگ 

بتکم رد  زا  روظنم  وچ 

قارف و درد  �همدقم  روظنم و  هب  تبسن  رظان  قشع  ندرک  نایب  روتسد و  �هناخ  رد  هب  ملعم  نتفر 
قایتشا تیاکح  زاغآ 
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دیآرد

دیآرس شهودنا  جنر و  دنامن 

ینابزمه ماقم  رد  دیآرد 

ینامداش شیع و  گنهآ  دنک 

دازآ تسا  سرد  ندناوخ  زک  ضرغ 

دای شتسین  زگره  هچنآ  سرد  دوب 

تسد زا  روتسد  وا  راتفگ  زا  دش 

تسج نیمز  زا  رظان  رازآ  یپ 

دناشنب تفرگب و  شنماد  ملعم 

دناوخ وا  رب  رد  ره  زا  دنچ  ثیدح 

درادن يدوس  نامز  نیا  اهنیا  هک 

درادن يدوب  دوب  رگ  شدومن 

راک نیا  رد  ندرک  يا  هراچ  دیابب 

رابکبس شراب  نیزا  دنادرگ  هک 

دوز دوش  یم  دب  وا  راک  هنرگ  و 

دوبهب دوب  دهاوخن  شدرد  نیا  زا 

راهظا درک  یثیدح  یثحب  ره  ز 

راک نیا  ریبدت  رد  تفگ  اهنخس 

روتسد يروتسد ز  تساوخ  هگنآ  سپ 

رود دش  روتسد  زا  دیسوب و  نیمز 

رادناهج روتسد  تفگ  یم  دوخ  هب 

قارف و درد  �همدقم  روظنم و  هب  تبسن  رظان  قشع  ندرک  نایب  روتسد و  �هناخ  رد  هب  ملعم  نتفر 
قایتشا تیاکح  زاغآ 
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راک نیا  ریبدت  منک  نوچ  مزاس  هچ 

شزاب هناخبتکم  هب  رگ  متسرف 

شزار هدرپ  نیز  نورب  هگان  دتف 

ریگناهج هاش  نیزا  دبای  ربخ 

ریبدت هچ  مد  نآ  نتخاب  ناج  زج  هب 

تسیچ وا  ریبدت  ات  تسناد  یمن 

تسیز دنک  نوچ  شراک  ریبدت  یپ 

يرادتسود درد  هک  هگآ  دوبن 

يراپس ناج  زج  يا  هراچ  درادن 

يرادیاپ رد  وا  لاوحا  تروص  روظنم و  لاصو  زا  رود  رظان  لاح  حرش  يروجهم و  تنحم  راهظا  يرود و  بش  تملظ  نایب 

ییادج ياهبش  درد  ریسا 

یئاونیب درد  دلان ز  نینچ 

رونم رهم  لعشم  نوچ  دش  هک 

رظنم هزوریف  نیا  قاط  زا  نوگن 

كاخ �هناشاک  زا  دود  دمآرب 

كالفا ناویا  دش  دود  زا  هایس 

روظنم نارجه  زا  رظان  بش  نآ  رد 

رود نامدمه  زا  اج  تخاس  یجنک  هب 

داینب درک  ناغفا  درد  يور  ز 

دایرف درد  رپ  لد  زا  دایرف  هک 

دروآرد اپ  زا  لد  درد  نیا  ارم 

تروص روظنم و  لاصو  زا  رود  رظان  لاح  حرش  يروجهم و  تنحم  راهظا  يرود و  بش  تملظ  نایب 
يرادیاپ رد  وا  لاوحا 
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درد نیا  برای  ار  سکچیه  ادابم 

تسیچ نم  درد  ات  یسک  دناد  یم  هچ 

تسیک نم  دردمهو  مراد  يدرد  هچ 

میوگ شیوخ  درد  هک  يدردمه  هن 

میوج شیوخ  درد  نامرد  زا و 

وا اب  زار  میوگ  هک  يزارمه  هن 

وا اب  زاسمد  منک  ار  دوخ  یمد 

دیاشگ يرای  رد  ات  يرای  هن 

دیآرد يرای  رد  زا  ینامز 

شیوخ اب  زاسمد  سک  وچ  منیب  یمن 

شیوخ اب  زار  میوگ  هک  رتهب  نامه 

رد منم 

تروص روظنم و  لاصو  زا  رود  رظان  لاح  حرش  يروجهم و  تنحم  راهظا  يرود و  بش  تملظ  نایب 
يرادیاپ رد  وا  لاوحا 
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هداتف يرود  �هشوگ 

هداهن يروجنر  جنک  رب  يرس 

تسیچ رس  رب  منادن  نم  اب  کلف 

تسیز مدیاب  یم  نینچ  شروج  اب  هک 

ییوج رازآ  تسنم  اب  شنیمه 

ییوگ تسین  رت  نوبز  نم  زا  یسک 

دنچ تنم  اب  ییوج  هنیک  ارهپس 

دنچ تندوب  شک  نوبز  نییآ  نیا  هب 

تسیچ افج  نیدنچ  نم  ناج  اب  وگب 

تسیچ اعدم  مناج  یهاوخ ز  یم  هچ 

رازیم ار  دوخ  یسب  مرازآ  هب 

رادرب غیت  مکاله  یهاوخ  رگا 

مگنرد یب  نیک  رجنخ  زا  شکب 

مگنت هب  دوخ  رمع  رپ ز  مه  نم  هک 

دشاب رادلد  یب  هک  ناج  زا  قوذ  هچ 

دشاب رازیب  نینچ  رمع  زا  لد 

نم رت  مشچ  زا  لیس  يا  ایب 

نم رس  رب  مغ  �هبلک  نیا  نکف 

دشاب كانمغ  نم  وچمه  وکنآ  هک 

دشاب كاخ  ریز  هک  رتهب  نامه 

دنیشن یکاخ  نم  نوچ  وک  نآ  هک 

تروص روظنم و  لاصو  زا  رود  رظان  لاح  حرش  يروجهم و  تنحم  راهظا  يرود و  بش  تملظ  نایب 
يرادیاپ رد  وا  لاوحا 
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دنیبن شدرگ  سک  هک  رتهب  نامه 

مدرگ كاخ  رب  یک  هب  ات  ناسنیدب 

مدرگ داب  رب  دهد  ات  وک  لجا 

دناسر ار  دوخ  بش  کیرات  نیا  رد 

دناشن ار  مرمع  عمش  مد  کی  هب 

تخادگب عمش  ناسب  میاپ  ارس 

تخادنا میاپ  زا  بش  هریت  نیا  مغ 

دیدرگن رخآ  بش  رمع و  رخآ  دش 

دیدرگن رهاظ  مدحبص  ناشن 

لاح دش  هچ  ایآ  ار  حبص  يامه 

لاب شدوخ  رات  زا  دنتسب  رگم 

دیدرگن رهاظ  روخ  لفط  نودرگ  هب 

دیسرت هرهچ  یگنز  وید  نیز  رگم 

رادرب ریگبش  �هلان  اسورخ 

راذگم هلان  رد  نابزمه  یب  ارم 

دایرف رادرب  ینم  زاوآ  مه 

داتفا هچ  رخآ  ارت  یتسب  بل  وچ 

ییاون شکرب  نینچ  یباوخ  رد  هچ 

ییادص نودرگ  دبنگ  رد  نکف 

هشیپ دهز  تشرس  یفوص  ییوت 

هشیمه ندرگ  رد  هدنکفا  ادر 

تروص روظنم و  لاصو  زا  رود  رظان  لاح  حرش  يروجهم و  تنحم  راهظا  يرود و  بش  تملظ  نایب 
يرادیاپ رد  وا  لاوحا 
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هتشگ هزاوآ  دنلب  يزیخ  بش  هب 

هتشذگ اهبش  شوخ  باوخ  زا  رکذ  هب 

زودنا مغ  نودرگ  هاگنمرخ  ز 

زور ره  هدرک  تعانق  وج  تشم  هب 

نوخ رد  هتشغآ  نهاریپ  ارچ 

نویامه غرم  يا  يدیچیپ  رس  هب 

تسیچ زا  تنینوخ  �هماج  نیاک  وگب 

تسیچ زا  تنیدنچ  ناغف  ناهاگرحس 

لاح رب  تدمآ  محر  رگم 

تروص روظنم و  لاصو  زا  رود  رظان  لاح  حرش  يروجهم و  تنحم  راهظا  يرود و  بش  تملظ  نایب 
يرادیاپ رد  وا  لاوحا 
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مراز

مرای هودنا  تشک  وچ  يراز  نیا  هب 

درک یم  زوسناج  نیشتآ  نایب 

درک یم  زور  ار  بش  هناسفا  نیا  هب 

رجه متام  نوچمه  تسین  ییالب 

رجه مغ  برای  سکچیه  دنیبن 

ییآرد يرمع  رگا  لصو  مزب  هب 

ییادج تعاس  کی  هب  دزرا  یمن 

رایسب تسا  راوشد  رجه  يافج 

رای اب  هدرک  وخ  وک  هصاخ  سک  نآ  رب 

جنر و لزنمرس  رد  ندز  همیخ  لاصو و  میلقا  زا  رظان  نتفر  رد  ندناشن  هشیدنا  جدوه  رد  ار  مظن  تبعل  ندنار و  نخـس  يداو  رد  لایخ  �هقان 

لالم

ارحص هفرط  نیا  �هدنزاس  رفس 

اپ نینچ  دز  يزاسراک  مزع  هب 

تفای یهگآ  زار  نآ  زا  روتسد  نوچ  هک 

تفات یمرخ  طاسب  قوذ  زا  خر 

دنزرف رییغت  رد  يأر  دز  دوخ  هب 

دنچ کی  هناخ  رد  شمراذگب  رگ  هک 

هناسف هگان  دوش  ییاوسر  هب 

هنایم رد  وا  �هناسفا  دتف 

شنورب درادنا  هناخ  زا  نونج 

میلقا زا  رظان  نتفر  رد  ندناشن  هشیدنا  جدوه  رد  ار  مظن  تبعل  ندنار و  نخس  يداو  رد  لایخ  �هقان 
لالم جنر و  لزنمرس  رد  ندز  همیخ  لاصو و 
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شنونج فرح  دسر  هش  شوگ  هب 

شلاح حرش  نم  زا  دسرپ  ورسخ  وچ 

شلالم رب  ثعاب  تسیچ  میوگب 

دیشوک راک  نآ  �هراچ  رد  یسب 

دید تحلصم  رخآ  شراک  رد  نینچ 

ینادراک اب  شدزاس  هرمه  هک 

یناد رایسب  دنک  وا  قیفر 

هناهب دزاس  شندرک  تراجت 

هناور دزاس  شرگید  يرهش  هب 

مک دوش  وا  قشع  درد  دیاش  هک 

ملاع درگ  دیآرب  يدنچ  کی  وچ 

يزاجم رید  نیا  رد  یهاوخ  رگا 

يزابقشع درد  رهب  ییاود 

نابایب رد  ور  رفس  رهب  هنب 

نامرد تسنیا  ار  قشع  درد  هک 

دنمدرخ زودنا  شناد  ریزو 

دنزرف ریبدت  رد  رکف  نیا  درک  وچ 

شدناشن دوخ  شیپ  دومرف و  بلط 

شدناسر یفرح  يرد  ره  زا  شوگ  هب 

دیشروخ هدنبات  ياک  تفگ  هگنآ  سپ 

دیما حبص  نشور  وت  زا  ار  ناهج 

میلقا زا  رظان  نتفر  رد  ندناشن  هشیدنا  جدوه  رد  ار  مظن  تبعل  ندنار و  نخس  يداو  رد  لایخ  �هقان 
لالم جنر و  لزنمرس  رد  ندز  همیخ  لاصو و 
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نکسم هنیرید  نیرد  دشاب  لثم 

ندروخ قافآ  زا  هب  نتشگ  ناهج 

تسد يرورس  رف  هب  دیاب  ترگ 

تسه رفس  رد  رف  نیا  هکناز  نک  رفس 

زاس رفس  ددرگ  ناک  كاخ  زا  لعل  وچ 

زارفارس ره  جات  هب  تنیز  دهد 

رفاسم دوبن  نوچ  بآ  اجکی  ز 

رخآ هریت  كاخب  ناسکی  دوش 

اج کی  هب  نیشنم  رفس ،  رد  رس  هنب 

العا هب  دش ،  لفسا  دیاب ز  ترگ 

ناراب هرطق  ره  دوش  یمان  رد 

نوچ شربا  ز 

میلقا زا  رظان  نتفر  رد  ندناشن  هشیدنا  جدوه  رد  ار  مظن  تبعل  ندنار و  نخس  يداو  رد  لایخ  �هقان 
لالم جنر و  لزنمرس  رد  ندز  همیخ  لاصو و 
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نامع هب  دشاب  رفس 

رظان دنام  ناریح  شیوخ  راک  هب 

رطاخ هتفشآ  دش  فرح  نآ  یسب ز 

شباوج ین »  » دیوگ هکنآ  يور  هن 

شباطخ اب »  » دزاس هکنآ  يار  هن 

راک رخآ  ششیپ  دنامرد  ورب 

رایسب فرح  دش  نوچ  تفگ  شباوج 

تسام نتفر  نوچ  ردپ  دوصقم  هک 

تساجیب شیوخ  ياج  هب  ندوب  ام  ز 

ياپ اعدم  هار  هب  مزاس  رس  ز 

يامرفب تمدخ  منک  تمدخ  ناج  هب 

لاحشوخ دیدرگ  وگتفگ  ناز  ردپ 

لابلا غراف  دش  وا  راک  رکف  ز 

ینادراک درم  دومرف  بلط 

یناد رایسب  یکریز  تیاغ  هب 

هاگآ هدوب  ملاعدرس  مرگ و  ز 

هاگیب هاگ و  هدید  هار  يافج 

يدنلب رس  شداد  شیوخ  جات  هب 

يدنمجرا شفیرش  فیرشت  هب 

هاگآ راک  زا  ياک  تفگ  هگنآ  سپ 

هاتوک هنتف  تسد  وت  ناماد  ز 

میلقا زا  رظان  نتفر  رد  ندناشن  هشیدنا  جدوه  رد  ار  مظن  تبعل  ندنار و  نخس  يداو  رد  لایخ  �هقان 
لالم جنر و  لزنمرس  رد  ندز  همیخ  لاصو و 
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تیاکح نیا  ناهنپ  وت  رب  دنامن 

تراجت يادوس  تسار  رظان  هک 

وت تمدخ  رد  دوب  رگ  دشاب  هچ 

وت تلود  زا  دسر  دوخ  ماک  هب 

هدید راک  درم  تفگ  شباوج 

هدید هب  مشاب  مدق  رد  ار  وا  هک 

ناشهر بابسا  درک  هدامآ  ریزو 

ناشهشداپ عادو  دش  رسیم 

دنتسب راب  نتفر  رهب  هگنآ  سپ 

دنتسشنرب يزات  ياهبکرم  هب 

هار رد  يور  رظان  دروآ  رهش  ز 

هآ دیشک  یم  لد  زا  دید و  یم  سپ  ز 

درک یم  رهش  داوس  يوس  رظن 

درد رس  زا  هآ  دیشک  یم  رپ  لد  ز 

دیآ ندرک  تلحر  تقو  شک  نآ  وچ 

دیاشگ ترسح  �هدید  ملاع  هب 

دابآ مغ  رید  نیزک  یشحو  ایب 

داب نوچ  مییاشگب  ماگ  نتفر  هب 

مینیشن اجکی  رد  دنچ  ات  نینچ 

مینیشن اپ  زا  یک  هب  ات  دش  دح  ز 

میدرک رادقم  نآ  هناخ  اج  کی  هب 

میلقا زا  رظان  نتفر  رد  ندناشن  هشیدنا  جدوه  رد  ار  مظن  تبعل  ندنار و  نخس  يداو  رد  لایخ  �هقان 
لالم جنر و  لزنمرس  رد  ندز  همیخ  لاصو و 
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میدرک راوخ  مدرم  شیپ  ار  دوخ  هک 

نارای دندیدرگ  ریگلد  ام  ز 

نارادتسود نمشد  دنتشگ  ناج  هب 

نکسم تسین  اجکی  هک  ار  سکنآ  شوخ 

نمشد هن  دنیب  یم  تسود  ار  سک  هن 

نایب بسانمان  علاط  تیاکح  ندروآ و  نابز  رب  دعاسمان  تخب  تیاکـش  ییادج و  هودنا  زا  ندرک  هلان  ییانـشآ و  مزب  زا  رظان  ندومن  دای 
ندرک

لمحم هفرط  نیا  �هدنیوگ  ادح 

لزنم هب  لزنم  دشک  لمحم  نینچ 

دید یم  رهش  داوس  رب  رظان  هک 

دیشورخ یم  يدیماان  درد  ز 

هب

ندروآ نابز  رب  دعاسمان  تخب  تیاکش  ییادج و  هودنا  زا  ندرک  هلان  ییانشآ و  مزب  زا  رظان  ندومن  دای 
ندرک نایب  بسانمان  علاط  تیاکح  و 
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درد رس  زا  مد  ره  تفگ  یم  دوخ 

درک نتشیوخ  راک  رود  رخآ  هک 

تفگ نخس  نیا  تسناوت  یک  مروگ  هب 

تفخ مدیاب  ناروگ  هب  ارحص  رد  هک 

درک ادا  نیا  تسناوت  یم  مشیپ  هک 

درک ادج  مریشمش  هب  ناوتن  وزک 

رطاخ هب  نیا  يدیسر  یک  ار  یسک 

رظان روظنم  زا  رود  ددرگ  هک 

نودرگ رود  دشاب  هک  اجنآ  یلو 

نوچ دوش  نوچ  رخآ  هک  دناد  یم  هک 

دوب نیشنمه  يرای  هک  ار  سک  اسب 

دوب نینچنیا  شنامگ  رد  هشیمه 

دنراین رب  مد  سفن  کی  مه  یب  هک 

دنراین رب  مه  ندید  یب  یمد 

شدومن يو  زا  رود  خرچ  یگنر  هب 

شدوبک دش  بجعت  تشگنا  هک 

زادرپ هلیح  خرچ  گنر  نیا  دوب 

زاس يا  هلیح  یگنر  هب  مد  ره  دنک 

درک یم  گنج  زاس  تخب  اب  یهگ 

درک یم  گنهآ  يدوخیب  دورس 

لد �هلان  یب  سرج  نوچ  يدوبن 

ندروآ نابز  رب  دعاسمان  تخب  تیاکش  ییادج و  هودنا  زا  ندرک  هلان  ییانشآ و  مزب  زا  رظان  ندومن  دای 
ندرک نایب  بسانمان  علاط  تیاکح  و 
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لزنم هب  لزنم  نانک  ناغفا  يدش 

يراز هب  یتفگ  نامز  ره  ار  سرج 

يراد هک  شیپ  یگتسبلد  وگب 

یبارطضا نم  لد  نوچ  تتسه  هک 

یباتو چیپ  ناغفا  رد  يراد  دوخ  هب 

ینابز يراد  ناهد  رد  نهآ  ز 

ینامز يدنب  یمن  ناغفا  زا  بل 

تسیز تا  هلان  یب  نامز  کی  دشابن 

تسیچ زا  هلان  نیاک  وگب  يراد  نابز 

تسین بجع  دشاب  يا  هلان  رگ  ارم 

تسین ببس  یب  نم  �هلان  نیاک  ارچ 

يرود هودنا  زا  تسیدرد  لد  هب 

يروبص مناوتن  درد  نآ  اب  هک 

لکشم تسیرود  مغ  اب  يروبص 

لد رب  درد  دص  ناوت  نوچ  يروبص 

يروبصان کشا  لیس  يا  ایب 

يرود راذگم  وا  ام و  نایم 

لگ ناوراک  هار  زاس  یعون  هب 

لزنم رهش  الا  درک  ناوتن  هک 

مزاین کشا  ددم  دوبن  رگا 

مزاب درب  دهاوخ  هک  وا  يوک  هب 

ندروآ نابز  رب  دعاسمان  تخب  تیاکش  ییادج و  هودنا  زا  ندرک  هلان  ییانشآ و  مزب  زا  رظان  ندومن  دای 
ندرک نایب  بسانمان  علاط  تیاکح  و 
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هداتف هر  رد  دوخ  کشا  نوچ  منم 

هداهن رس  يدیماان  تشد  هب 

هتشگ رود  ناناج  يدیمون ز  هب 

هتشگن يزور  وزا  مه  یعادو 

عناق هتشگ  یعادو  اب  ناناج  ز 

عنام هدیدرگ  دب  تخب  مه  نآ  ز 

مناج هدرزآ  مادم  دوخ  تخب  ز 

منادن مراد  نم  هکنیا  تسا  تخب  هچ 

هچ مناد  یمن 

ندروآ نابز  رب  دعاسمان  تخب  تیاکش  ییادج و  هودنا  زا  ندرک  هلان  ییانشآ و  مزب  زا  رظان  ندومن  دای 
ندرک نایب  بسانمان  علاط  تیاکح  و 
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نیا تسا  علاط  تخب و 

نیا تسا  عیاض  رمع  هچ  تاقوا و  هچ 

مایا رد  دوبن  نوچ  سوسفا  ارم 

مان دش  رمع  مه  ار  تاقوا  نیا  هک 

ییوگتفگ شدوب  شیوخ  اب  نینچ 

ییوه ياه و  ارحص  هوک و  رد  زا و 

یناهج هگان  دش  درگ  زا  هایس 

یناوراک دمآ  درگ  زا  نورب 

دندوب دندوشگب  راب  اج  کی  هب 

دندوشگ بل  ییانشآ  فرح  هب 

دنتفگ زار  مه  اب  هار  جنر  ز 

دنتفگ زاب  اج  ره  لاوحا  مه  هب 

یناوج رگادوس  دوب  اهنآ  هب 

یناهج شیادوس  غاد  ریسا 

رازاب مرگ  وا  ار  قشع  عاتم 

راتفرگ یقلخ  وا  قشع  زوس  هب 

رظان هب  يدوب  یبتکم  مه  نیچ  هب 

رضاح هناخبتکم  هب  وا  اب  يدش 

داش وا  رادید  زا  دش  رظان  نانچ 

داد وا  هب  سک  ار  یملاع  یتفگ  هک 

راهظا درک  ییوگتفگ  اج  ره  ز 

ندروآ نابز  رب  دعاسمان  تخب  تیاکش  ییادج و  هودنا  زا  ندرک  هلان  ییانشآ و  مزب  زا  رظان  ندومن  دای 
ندرک نایب  بسانمان  علاط  تیاکح  و 
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رارکت روظنم  زا  هگنآ  درک  نخس 

هناور شبانع  ماداب  زا  دش 

هنادران زا  تشگ  جنران  شهب 

دیناود رهوگ  ابرهک  يور  هب 

دیناشن نوخ  رد  ار  توقای  رد  هب 

رت هلال  شدیمد  نادسگرن  ز 

رمحا درگوگ  زا  دش  نیگنر  شرز 

شیک افو  رای  ياک  تفگ  هگنآ  سپ 

شیپ رد  هلمج  زا  یتسود  هار  هب 

یناتس یطخ  نم  رگ ز  دشاب  هچ 

یناد هک  یعون  وا  شیپ  یناسر 

شاب ناور  اتفگ  منک  تمدخ  ناج  هب 

شاب نامداش  مناسر  مه  تباوج 

رظان درک  تراشا  ار  یمالغ 

رضاح هماخ  تاود و  دنادرگ  هک 

دسیون يرود  �هصق  حرش  هک 

دسیون يروجهم  درد  ثیدح 

يرود درد  حرش  هک  هگآ  دوبن 

يروبصان راگزور  يالب 

دجنگ همان  ردناک  تسا  فرح  نآ  هن 

دجنگ هماخ  نابز  رد  شنایب 

ندروآ و نابز  رب  دعاسمان  تخب  تیاکش  ییادج و  هودنا  زا  ندرک  هلان  ییانشآ و  مزب  زا  رظان  ندومن  دای 
ندرک نایب  بسانمان  علاط  تیاکح 
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همان هفرط  نیا  �هدنزاس  مقر 

هماخ زیت  نابز  زا  تفگ  نینچ 

دز ملق  رد  لد  شتآ  رظان  هک 

دز مقر  يرود  �هلعش  ثیدح 

ییوکن ناتسبش  عمش  يا  هک 

ییوربوخ زورف  ناتسب  لگ 

ار ام  تخادگب  ناس  عمش  لد  مغ 

ار ام  تخادنا  اپ  تنحم ز  دص  هب 

نادنچ تخوس  ار  ام  وت  رجه  مغ 

هک

ندروآ و نابز  رب  دعاسمان  تخب  تیاکش  ییادج و  هودنا  زا  ندرک  هلان  ییانشآ و  مزب  زا  رظان  ندومن  دای 
ندرک نایب  بسانمان  علاط  تیاکح 
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ناسکی میتشگ  هیس  كاخ  اب 

هدنام وت  زا  رود  رتسکاخ  ام  ز 

هدناشن رتسکاخ  هب  ار  ام  تمغ 

مک ام  درگ  ددرگ  شیع  دنمس 

مر دنک  رتسکاخ  نسوت ز  یلب 

تبیصم بسا  مس  شقن  زا  دش 

تنحم غاد  رسارس  یکاخ  نت 

اپ زا  غاد  نیز  ما  هداتفا  نانچ 

اجرب تسین  مدرگ  تسادرف  نوچ  هک 

يراسکاخ درگ  هک  يداب  نآ  شوخ 

يرای يوک  میرح  ات  دناسر 

ییاونیب داب  درگ  رد  منم 

ییادج يوک  رد  هداتفا  كاخ  هب 

ینیگهودنا مغ ، راخ  رپ  ینت 

ینیشن ارحص  نب  راخ  ناسب 

شیوخ تنحم  ماک  هب  هتفرورف 

شیپ رد  هدنکفا  يرس  اسآ  هایگ 

هتسشن نوماه  رد  هلال  نوچ  منم 

هتسشن نوخ  رد  هداتفا و  كاخ  هب 

كاخ رب  لیس  نوچ  ردقنآ  هدیپت 

كاچ دص  دنکفا  ار  كاخ  لد  رد  هک 

ندروآ و نابز  رب  دعاسمان  تخب  تیاکش  ییادج و  هودنا  زا  ندرک  هلان  ییانشآ و  مزب  زا  رظان  ندومن  دای 
ندرک نایب  بسانمان  علاط  تیاکح 
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گنج رد  هدنام  نونجم  وچ  دوخ  تخب  هب 

گنس رد  هوک  نوچ  رمک  ات  هتسشن 

هودنا يارحص  نیا  رد  منیب  یمن 

هوک نوچ  تساخرب  اپ  هک  يزاوآ  مه 

دناد هچ  يزاوآ  مه  مه  وا  یلو 

دناد هچ  يزاسمد  مسر  يدامج 

ییاونیب تشد  نونجم  منم 

ییادج هوک  سپ  رد  هداتف 

مراک هب  مغ  هوک  هیاس  هدنکف 

مراگزور زور و  تس  هدرک  هیس 

هودنا هوک  نیا  اب  راذگم  ارم 

هوک سپ  زا  دننام  دیشروخ  رد آ 

رون هیام  تیور  عمش  يا  ایب 

روجید ماش  نیا  يرهم  یب  نیبب 

تسین یسک  رب  رد  لد  دود  زج  ارم 

تسین یسب  ندرم  ات  حبص  عمش  وچ 

يدیماان زا  هایس  مراد  یبش 

يدیفس ور  تلصو  حبص  زا  هدب 

زورفا لد  عمش  يا  یناد  یم  دوخ  وت 

زور نیدب  متسشنب  وت  غاد  زا  هک 

نم لد  غاد  مهرم  يا  ایب 

ندروآ نابز  رب  دعاسمان  تخب  تیاکش  ییادج و  هودنا  زا  ندرک  هلان  ییانشآ و  مزب  زا  رظان  ندومن  دای 
ندرک نایب  بسانمان  علاط  تیاکح  و 
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نم لصاحیب  لد  غاد  نیبب 

وت زا  لد  رب  مراد  غاد  دص  مغ  ز 

وت زا  لصاح  مرادن  يزیچ  نیا  زج 

تسین مرگید  رای  هودنا  زج  هب 

تسین مرس  رب  تنحم  تسد  زا  ریغ  هب 

مراز هتشک  تقارف  مغ  زک  منم 

مرادن يرابنوخ  هدید  زج  رس  هب 

تسین رظن  شیپ  یسک  ناگژم  زجب 

مدرگ هب 

ندروآ نابز  رب  دعاسمان  تخب  تیاکش  ییادج و  هودنا  زا  ندرک  هلان  ییانشآ و  مزب  زا  رظان  ندومن  دای 
ندرک نایب  بسانمان  علاط  تیاکح  و 
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تسین رگج  بانوخ  ریغ 

مناشن اهبش  رظن  رد  تلایخ 

مناشف نوخ  کشرس  یمورحم  ز 

میاشگ يرود  هناسفا  رس 

میاشگ يروجهم  فرح  رد  نابز 

متسب راب  شیوک  نوچ ز  ایآ  هک 

متسشن يرود  �هناختنحم  هب 

هن ای  داتفا  راب  چیه  مرکف  هب 

هن ای  دای  دمآ  شچیه  ملاح  ز 

نم نتفر  ثیدح  شدنتفگ  وچ 

نم نتفخ  نوخ  رد  دندرک  نایب 

؟  ار وا  تشگ  لد  رد  هچ  بر  ای  نیزا 

؟  ار وخ  دنت  نآ  تشذگ  رطاخ  رد  هچ 

؟  دنیشن وا  اب  نامز  نیا  ایآ  هک 

دنیب زاسمد  شیرای  دوخ  اب  هک 

؟  شیپ دروآ  شلقن  هک  دشون  یم  وچ 

؟  شیوخ �هعرج  نارای  دشخب ز  ارک 

شبارش دراد  یشک  مدرم  رب  وچ 

شبآ وچ  غیت  �هنشت  دشاب  هک 

دوب نم  ياج  شمزب  هک  يزورنآ  شوخ 

دوب نم  ياوأم  وا  لصو  میرح 

ندروآ نابز  رب  دعاسمان  تخب  تیاکش  ییادج و  هودنا  زا  ندرک  هلان  ییانشآ و  مزب  زا  رظان  ندومن  دای 
ندرک نایب  بسانمان  علاط  تیاکح  و 
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ینابزمه شدوبن  نم  زا  ریغ  هب 

ینامز مه  زا  رود  میدوب  یمن 

يزاس مشخ  رد  ببس  یب  ینامز 

يزاونلد حرط  هدنکفا  یمد 

هن ردب  ام  نایم  زا  تیاکح 

هن ربخ  ار  سک  ام  حلص  مشخ و  ز 

زیگنا يدرک  شمشچ  هک  تعاس  نآ  رد 

زیت شا  هزمغ  دزاس  مشخ  غیت  هک 

يداتف مد  ره  نایم  رد  مسبت 

يداد حلص  ار  ام  دوب  ات  ربخ 

هتسج شیع  لالز  كرت  منم 

هتسش تسد  یناگدنز  بآ  ز 

میوگتفگ تلایخ  اب  يا  ایب 

میوجب دیآ  زاب  هتفر  بآ  هک 

ياپ مدز  تیور  یب  هک  يداو  نیا  رد 

ياو دص  ياو و  ییاین  رس  رب  مرگ 

کیدزن هتشگ  مرمع  عمش  ندرم  هب 

کیرات راذگم  نینچ  مزور  ایب 

مریم وت  روج  زا  هک  يراک  نکم 

مریگ وت  ناماد  رشح  زور  هب 

یناهن درد  مغ و  مدرک  نایب 

ندروآ نابز  رب  دعاسمان  تخب  تیاکش  ییادج و  هودنا  زا  ندرک  هلان  ییانشآ و  مزب  زا  رظان  ندومن  دای 
ندرک نایب  بسانمان  علاط  تیاکح  و 
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یناد وت  میوگ  یمن  يزیچ  رگد 

داد دوخ  ناناج  �همان  شتسد  هب 

داد دوخ  ناج  زا  يا  هراپ  همان ، هن 

دنداد هسوب  ار  مه  تسد  ناشورخ 

دنداهن هر  رب  ور  درد  رپ  لد 

تخب دنک  يزاسمد  هک  دشاب  شوخ  هچ 

تخر دشک  يزاسمد  زین  ام  يوس 

رایب

ندروآ نابز  رب  دعاسمان  تخب  تیاکش  ییادج و  هودنا  زا  ندرک  هلان  ییانشآ و  مزب  زا  رظان  ندومن  دای 
ندرک نایب  بسانمان  علاط  تیاکح  و 
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میشاب هدوب  يرمع  هک  ینآ 

میشاب هدومنن  مه  يرود ز  یمد 

ارام نارجه  مغ  دزاس  نایب 

ار ام  نامرح  �همان  دناسر 

دروآ یمن  رد  رس  باتفآ  قروز  هب  شیتشک  درک و  یم  يربارب  حزق  سوق  اب  شجوم  هک  یطیحم  فیرعت  رد 

درک نیزگ  رهوگ  نیا  هک  یشاپ  رهگ 

درک نینچ  ور  ینعم  رحب  يوس  هب 

ناقیفر اب  يدنار  شخر  رظان  هک 

نامرح راب  زا  مغ  هوک  دص  لد  هب 

دندیرب یم  نابایب  بش و  زور و  هب 

دندیسر ایرد  بل  رب  يزور  هک 

ییاهدژا ناچیپ  هکلب  ایرد  هن 

ییادص ملاع  رد  هداتفا  وزا 

باتیب هدنام  یتسم  كاخ  يور  هب 

بآ ملاع  رد  فک  هدروآ  بل  هب 

تشاد رگد  روش  نامز  ره  نارود  ز 

تشاد رگج  رد  یخلت  بآک  ور  نآ  زا 

نافوت تقو  رد  مدبمد  جوم  ز 

ناویک ماب  رب  نابدرن  يداهن 

اهناجلوص شجوم  دیدرگ  فک  هب 

اه ناج  يوگ  نوریب  درب  ملاع  ز 

رس باتفآ  قروز  هب  شیتشک  درک و  یم  يربارب  حزق  سوق  اب  شجوم  هک  یطیحم  فیرعت  رد 
دروآ یمن  رد 
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يراصح یلاع  وا  بآ  يور  ز 

يرانک رب  ار  نتشیوخ  هدیشک 

یمارخشوخ رداچ  ریز  رد  نایع 

یماقم یلاع  يرگنل  اب  بجع 

هداهن فک  زا  رایتخا  مامز 

هداد ریغ  تسد  هب  دوخ  نانع 

دازآ هلچ  دنب  اما ز  نامک 

داب رب  هتفر  رس  �هدرپ  شریت  ز 

مگ نایباغرم  نوچ  هنیس  شبآ  رد 

مد رس و  ایرد  زا  هدروآ  نورب 

بایرهگ رحب  نآ  رد  لقصم  هدش 

بآ �هنییآ  درب ز  یکیرات  هک 

ییارس ترشع  ابر  مدرم  یسب 

ییاوه بآ و  ییوکین  نآ  رد 

نامع يور  رب  رذگ  شسایلا  وچ 

نامیلس نوچ  شداب  هدرب  لزنم  هب 

شنایع وس  ره  زا  رداچ  همیخ  وچ 

شنایم ریت  زا  همیخ  نوتس 

یباتش شداب  زا  بآ  يور  هب 

یبابح لکش  رب  رود  زا  نایع 

بقاث دوب  یباهش  میوگ  یم  هچ 

رس باتفآ  قروز  هب  شیتشک  درک و  یم  يربارب  حزق  سوق  اب  شجوم  هک  یطیحم  فیرعت  رد 
دروآ یمن  رد 
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بیاغ هدید  زا  سفن  کی  رد  يدش 

راجت يوس  رظان  درک  تراشا 

راب فرط  ره  زا  دنشک  یتشک  رد  هک 

یهار تشگ  یتشک  يوس  نارای  هب 

یهام نطب  رد  اج  درک  سنوی  وچ 

هنارت ناحالم  دش ز  نودرگ  هب 

هناور دش  یتشک  بآ  يور  هب 

شوه هر  ناحالم  گنهآ  شدز 

شوج رگج  رد  نوخ  شدز  نآ  زوس  ز 

لد زا  دیشک 

رس باتفآ  قروز  هب  شیتشک  درک و  یم  يربارب  حزق  سوق  اب  شجوم  هک  یطیحم  فیرعت  رد 
دروآ یمن  رد 
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ییاون یب  دورس 

ییادج مایا  دش ز  ناشورخ 

ادابم نم  لاح  هب  سک  بر  ای  هک 

ادابم نمشد  یگتفشآ  نیا  هب 

هدرک روجنر  مغ  ار ز  دوخ  منم 

هدرک روگ  رد  اج  شیوخ  ياپ  هب 

لد رب  درد  دص  نوگژاو  تخب  ز 

لزنم توبات  رد  هدنز  هتفرگ 

تسد زا  هتفر  تنحم  تشم  زا  ینت 

تسب اپ  هدرک  ار  دوخ  هصغ  دهم  هب 

شیب نم  لقع  نالفط  يدوب ز  رگا 

شیر رگج  مدهم  نیا  روج  يدرکن 

ناشفا رد  مشچ  اب  بآ  نایم 

ناریح هدنام  دوخ  ینادرگرس  هب 

شیوخ هناخ  هداد  داب  رب  منم 

شیوخ �هناشاک  زا  هداتفا  ادج 

یگنت هب  دوخ  رمع  يراتفرگ ز 

یگنهن ماک  رد  ياج  هتفرگ 

هطرش داب  دیامن  يرای  رگم 

هطرو راوخنوخ  نیا  روش  زا  مهر 

ندیدرگ نامداش  رظان  �همان  زا  ندیسر و  دوصقم  ناوراک  هب  رطاخ و  هتفشآ  رهش  زا  ندمآ  نورب  رظان و  نتفر  زا  روظنم  نتفای  ربخ 

زا ندیسر و  دوصقم  ناوراک  هب  رطاخ و  هتفشآ  رهش  زا  ندمآ  نورب  رظان و  نتفر  زا  روظنم  نتفای  ربخ 
ندیدرگ نامداش  رظان  �همان 
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دیامن نوسفا  نیا  هک  يزاس  نوسف 

دیآ هناسفا  رس  رب  ناسنیدب 

روظنم تفای  نوچ  ربخ  ینعم  نیزک 

رود یمرخ  مزب  دش ز  رظان  هک 

دوب یمن  یلاخ  نیا  رکف  زا  یمد 

دوب یمن  یلاحشوخ  لیم  ار  شلد 

زور ات  عمش  نوچ  یتخوس  اهبش  هب 

زوسناج هآ  یب  سفن  کی  يدوبن 

تشاد ملا  ناماد  هب  اپ  هشیمه 

تشاد مغ  بیج  رب  يرس  يروجهم  ز 

داش دیز  ات  ار  دوخ  تشاد  یم  نیرب 

دای زا  شتفر  یم  نامز  رد  مه  یلو 

لد رب  تسیراب  رگا  رای  زا  ارت 

لفاغ تسا  رای  نآ  زک  يرادنپن 

راب نآ  دراد  یم  ناهن  يداتسا  هب 

رادربخ تراب  زا  تسه  هنرگو 

دشابن رسکی  زا  زگره  تبحم 

دشابن وز  ات  ششک  نیا  دشابن 

بان رز  زا  اهششک  ات  دشابن 

بامیس باتیب  شیپ  زا  یک  دود 

لد رب  تشاد  يزور  رایسب  مغ 

زا ندیسر و  دوصقم  ناوراک  هب  رطاخ و  هتفشآ  رهش  زا  ندمآ  نورب  رظان و  نتفر  زا  روظنم  نتفای  ربخ 
ندیدرگ نامداش  رظان  �همان 
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لزنم دش ز  نوریب  دنچ  یصاخ  هب 

تشد بناج  دش  مغ  عفد  يارب 

تشگ یپ  يدنار  فرط  ره  ناصاخ  هب 

رود زا  تساخرب  ناهگان  يدرگ  هک 

روظنم دنار  بکرم  درگ  شیپ  هب 

یناوراک دمآ  درگ  زا  نورب 

یناهج رد  ناشیا  زا  روش  هداتف 

هتشذگ دح  زا  ادح  ار  وگ  ادح 

هتشگ صاقر  هدرک و  فک  رتش 

ناهوک ود  ياهرتش 

زا ندیسر و  دوصقم  ناوراک  هب  رطاخ و  هتفشآ  رهش  زا  ندمآ  نورب  رظان و  نتفر  زا  روظنم  نتفای  ربخ 
ندیدرگ نامداش  رظان  �همان 
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اپ کبس 

ازوج هداد  اج  کلف  رب  ناهوک  ز 

سوک �هلان  ار  نارتسا  يارد 

سوباپ گنز  ناهد  ار  اهرتش 

كاخ هتشپ  رخ  رد  بسا  گناب  ز 

كالفا رب  یتفر  مد  واگ  يادص 

راجت دندید  يورسخ  ساسا 

رابکبس ار  نابسا  دندرک  دوخ  ز 

روظنم هدازهش  رب  دندرک  اعد 

رود دب  مشچ  اداب  وت  يور  زا  هک 

یهاوخ هچ  ره  اداب  وت  هاوخلد  هب 

یهام هب  ات  هم  زا  وت  نامرف  هب 

دیشوک فطل  ماقم  رد  ینامز 

دیسرپزاب اج  ره  لاح  ناشیا  زا 

یناوراک نآ  نیا  دوب  ار  اضق 

یناشن رظان  زا  دنداد  یم  هک 

رضاح دیدرگ  وا  شیپ  یناوج 

رظان یبوتکم ز  داد  شتسد  هب 

دوشگب بوتکم  رس  هدازهش  وچ 

دود کلف  رب  شغامد  زا  دمآرب 

داتفا شتآ  رد  شا  همان  زوس  ز 

زا ندیسر و  دوصقم  ناوراک  هب  رطاخ و  هتفشآ  رهش  زا  ندمآ  نورب  رظان و  نتفر  زا  روظنم  نتفای  ربخ 
ندیدرگ نامداش  رظان  �همان 
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داد يدوخیب  داد  رجه  تسد  ز 

دنتشذگ ات  تصخر  داد  ناشیا  هب 

دنتشگ هار  زا  ات  تفگ  ناصاخ  هب 

دوب یم  هشیدنا  نیا  رد  مغ  دس  لد  هب 

دوز وا  شیپ  دناسر  ار  دوخ  نوچ  هک 

رود موش  رگ  اهنیا  زک  یتفگ  دوخ  هب 

روظنم تس  هتفر  اجک  دناد  یم  هک 

وا یپ  زا  نابایب  رد  ور  مهن 

ور دهد  تلود  نیا  هک  نادنچ  مور 

دیشوک رایسب  دوخ  راک  رکف  هب 

دید تحلصم  رخآ  شیوخ  اب  نینچ 

دزات رهش  يوس  مزع  شخر  هک 

دزاس دنچ  يزور  رجه  زوس  هب 

يراکش حرط  دنکفا  هگنآ  سپ 

يراک درب  ناوتب  شیپ  زک  دوب 

راک نیا  رد  دوخ  اب  تحلصم  نیا  دید  وچ 

راتفر داب  دنمس  اج  زا  دناهج 

دنار یگراب  اجنآ  زا  رهش  يوس  هب 

دنام یگراچیب  هشوگ  رد  مدق 

شیپ يا  هراچ  دریگ  هکنیا  رکف  هب 

شیوخ هراوآ  یپ  رد  اپ  دهن 

زا ندیسر و  دوصقم  ناوراک  هب  رطاخ و  هتفشآ  رهش  زا  ندمآ  نورب  رظان و  نتفر  زا  روظنم  نتفای  ربخ 
ندیدرگ نامداش  رظان  �همان 
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تزع ماقم  زا  رود  ریاط  نآ  هداهن و  تنحم  نابایب  رد  رس  يوهآ  نآ  يوج  تسج و  هب  هنایشآ  کلف  زابهاش  هنایزات و  بهش  راوسهش  نآ  نتفر 
هداتف

يوعد تشد  زات  شخر  راوس 

ینعم ریجخن  یپ  زا  دنار  نینچ 

تشذگب وچ  تلاح  نیا  زا  دنچ  يزور  هک 

تشد زا  دمآ  روظنم  رهش  يوس  هک 

درک اج  زور  کی  ردپ  کیدزن  هب 

درک ادا  دوخ  ياعدم  ورسخ  هب 

شراکش گنهآ  دوب  نوچ  ضرغ 

داد نتفر  هب 

نابایب رد  رس  يوهآ  نآ  يوج  تسج و  هب  هنایشآ  کلف  زابهاش  هنایزات و  بهش  راوسهش  نآ  نتفر 
هداتف تزع  ماقم  زا  رود  ریاط  نآ  هداهن و  تنحم 
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شرایرهش تصخر 

هارمه درک  شرامشیب  هاپس 

هاگآ دیص  موسر  زا  یمامت 

نانیشنارحص ات  درک  تراشا 

نابایب هوک و  رد  دندرک  رشح 

ریجخن رود  رد  فص  دنتسب  نالی 

ریت ریاط  دش  نانز  رپ  وس  ره  ز 

رهز ار  گنر  يداد  ریشمش  مد 

رهزاپ دوس  يدادن  شرهز  نآ  زو 

رطضم نادرگ و  رس  هداتفا  گنلپ 

رس زا  زادنا  تسد  مسر  هداهن 

يزاس هلیحرد  ناهبور  نتسج  هب 

يزای تسد  رد  ناگس  ناشوگرخ  هب 

وداج کلک  نوچ  نالی  ریت  یپ 

وهآ دلج  رب  مقر  دز  یم  نوخ  ز 

ناروگ تخمیک  زا  دیدرگ  نایع 

ناکیپ تخمیک  �هناد  ياج  هب 

يراز هب  وهآ  گس  میب  زا  داتف 

يراکش ناریش  ياپ  تسد و  هب 

دندوب زادنا  دیص  ماش  ات  نینچ 

دندومن یم  يریش  دیص  دصق  هب 

نابایب رد  رس  يوهآ  نآ  يوج  تسج و  هب  هنایشآ  کلف  زابهاش  هنایزات و  بهش  راوسهش  نآ  نتفر 
هداتف تزع  ماقم  زا  رود  ریاط  نآ  هداهن و  تنحم 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1320ناهفصا   هحفص 917 

http://www.ghaemiyeh.com


مگ دش  لای  نیرز  ریش  نیا  خرچ  ز 

مد ناشکهک  زا  دومن  بش  گنلپ 

اپرب هرب  دش  ارچ  بش  مزع  هب 

ازوج تساوخ  یپ  زا  شدننام  نابش 

یگنلپ واگ  نیادیص  دصق  هب 

یگنچ زیت  زاس  درک  یم  دسا 

بایان رهم  بآ  دش  عرزم  نیا  زا 

بآ يرود  زا  تشگ  هرهچ  شهاک  وچ 

گنچرخ تفر  نوریب  قرش  رحب  ز 

گنهآ درک  برغم  يایرد  يوس 

جنگ رس  زا  بش  رز  لفق  يدوشگ 

جنس رهگ  نازیم  �هلپ  شتآ  زو 

داشان ناج  زا  ناغف  نادنچ  دنک 

دایرف هب  شناغفا  هآ ز  دیآ  هک 

هاچ رد  ولد  بش  یگنز  هدنکف 

هاگرذگ ار  یهام  رحب  رعق  هب 

نوخیبش رکشل  رب  دروآ  باوخ  وچ 

نوریب روظنم  دش  هاگرکشل  ز 

تخات یم  دناریم و  ور  دنت  دنمس 

تخاس یمن  يدنت  زا  شبسا  هیاس  هب 

یپ کبس  شخر  نآ  خرچ  ناسب 

نابایب رد  رس  يوهآ  نآ  يوج  تسج و  هب  هنایشآ  کلف  زابهاش  هنایزات و  بهش  راوسهش  نآ  نتفر 
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یط یتخاس  یماگ  هب  ینابایب 

رضخا تشد  نیز  ات  دناریم  نینچ 

روخ �هدرز  رایع  دش  نایامن 

دنتسج باوخ  زا  نارکشل  هگرحس 

دنتسب تسچ  تمدخ  رهب  زا  نایم 

یلاخ دندید  اج  هدازهش  زا  وچ 

یلاخ هتفشآ  زا  دنتفر  اج  ز 

دندیود ارحص  نآ  رد  رپ  رصرص  وچ 

دندیدن شدرگ  اج  چیه  نکیلو 

دندنار رهش  يوس  تفر  نوچ  دح  ز 

هب وا  ثیدح 

نابایب رد  رس  يوهآ  نآ  يوج  تسج و  هب  هنایشآ  کلف  زابهاش  هنایزات و  بهش  راوسهش  نآ  نتفر 
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دندناسر هش  شوگ 

تخس دش  هتفشآ  دوخ  تسس  تخب  ز 

تخت زا  داتفا  يدوخیب  يور  ز 

تشادرب هلان  دمآ  وچ  دوخ  شوه  هب 

تشارفارب وا  يوجتسج  رد  ملع 

درک ناور  مدرم  ناهج  فارطا  هب 

درواین وا  مایپ  سک  نکیلو 

رون ار  هدید  ياک  رظن  دش  ناشورخ 

رود نینچ  یتشگ  رظن  زک  يدید  هچ 

فسأت دوبن  نوچ  رود  رد  ارم 

فسوی ناوخا  رتب ز  لیخ  نیا  هک 

دنداهن یبوقعی  غاد  مناج  هب 

دنداد زاب  فسوی  وچمه  تگرگ  هب 

يآزاب هتشگمگ  فسوی  يا  الا 

ياج نزحلا  تیب  نکم  مبوقعی  وچ 

دوب رظن  روظنم  هکنآ  يدوب  وت 

دوب رصب  رون  تضراع  غورف 

رود رظن  زا  یتشگ  هک  یلاحشوخ  هچ 

روظنم تشاد  دهاوخ  هچ  رگید  رظن 

تسنآ زا  کیرات  رظن  شیپ  ناهج 

تسناهن شمزب  زا  وت  نوچ  یعمش  هک 

نابایب رد  رس  يوهآ  نآ  يوج  تسج و  هب  هنایشآ  کلف  زابهاش  هنایزات و  بهش  راوسهش  نآ  نتفر 
هداتف تزع  ماقم  زا  رود  ریاط  نآ  هداهن و  تنحم 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1320ناهفصا   هحفص 920 

http://www.ghaemiyeh.com


يزور دنچ  ناسنیا  زا  دوب  ناشورخ 

يزوس هنیس  هآ  درک  یم  لد  ز 

تسشنب هلعش  نآ  دش  دنچ  يزور  وچ 

تسویپ هزور  ره  ترشع  شیع و  هب 

لماک زادرپ  نخس  نآ  تفگ  شوخ  هچ 

لد زا  تفر  دشرظن  زک  يزیچ  هک 

دنلب باتفآ  یتسکش و  دادیب  خاش  شرانچ  �هجنپ  هک  يرازغرم  هب  ییابیز  نشلگ  �هدیسر  هزات  ورس  ییانعر و  نمچ  �هدیمدون  لگ  نآ  ندیـسر 
یتسشن شدیب  هیاس  رد  هیاپ 

نانایب نیا  درون  هر  دنمس 

نایاپ هب  ناسنیز  نخس  هار  دزب 

تشگ يرکشل  زا  رود  روظنم  نوچ  هک 

تشد رد  داتفا  لیس  وچمه  ناشورخ 

تفر یم  درس و  هآ  درک  یم  لد  ز 

تفر یم  درک و  یم  یکی  ار  لزنم  ود 

درک یم  دای  ار  نابزمه  ناسک 

درک یم  دایرف  یسک  یب  درد  ز 

دنیزگ ییارحص  هک  سکیب  نآ  شوخ 

دنیبن ییاپمه  هیاس  زا  ریغ  هک 

داشان ناج  زا  ناغف  نادنچ  دنک 

دایرف هب  شناغفا  زا  هآ  دیآ  هک 

یلاح هتسخ  ماقم  رد  دنامن 

خاش شرانچ  �هجنپ  هک  يرازغرم  هب  ییابیز  نشلگ  �هدیسر  هزات  ورس  ییانعر و  نمچ  �هدیمدون  لگ  نآ  ندیسر 
یتسشن شدیب  هیاس  رد  هیاپ  دنلب  باتفآ  یتسکش و  دادیب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1320ناهفصا   هحفص 921 

http://www.ghaemiyeh.com


یلاخ دایرف  زا  دزاس  رپ  لد 

مینیزگ ییاقنع  هک  یشحو  ایب 

مینیزگ ییاهنت  فاق  رد  نطو 

تسا ریذپ  ناصقن  دوب  روخ  اب  هم  وچ 

تسا ریگ  ریش  نتسشن  اهنت  زا  یم 

يور حرف  رد  ار  یم  تسییاهنت  ز 

يور شرت  ددرگ  دش  هشپ  شرای  وچ 

داتفا هشپ  يارسمه  هکرس  وچ 

دایرف ریغ  شیارس  زا  دیاین 

يدنچکی هرقن  اب  رز  وچ 

خاش شرانچ  �هجنپ  هک  يرازغرم  هب  ییابیز  نشلگ  �هدیسر  هزات  ورس  ییانعر و  نمچ  �هدیمدون  لگ  نآ  ندیسر 
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دنیشن

دنیبن دوخ  گنر  هب  ار  دوخ  رگد 

یناوت ات  سک  اب  زاسمد  وشم 

یناور نشور  تدیاب  یم  رگا 

لباقم سکره  اب  هک  هنییآ  وچ 

لد هیس  ددرگ  سفن  ریثأت  ز 

روظنم هصقلا  دش  دنچ  يزور  وچ 

رود زا  دمآ  يرازغرم  شمشچ  هب 

دید یمرخ  ياج  کیدزن  دش  وچ 

دید یمغ  یب  ياوه  بآ و  بجع 

هدرک هناخ  كواکچ  وس  ره  وا  رد 

هدرک هناش  دوخ  لکاک  دهده  وچ 

داب زا  هزبس  لفط  هتسجرب  اج  ز 

داینب هدرک  يزاب  هزین  وهآ  هب 

رسکت ار  اهلگ  راخ  مخز  ز 

رپ نیمسای  تشم  گنس  مخز  ز 

مد زا  ضارقم  شیهام  يدوشگ 

مقاق دیدرب  یم  بآ  دصق  هب 

لگ اب  هچنغ  وس  ره  درک  یم  نایب 

لبلب نوخ  ثیدح  یشوگ  رس  هب 

شوهیب هداتفا  بآ  هزبس  نایم 

خاش شرانچ  �هجنپ  هک  يرازغرم  هب  ییابیز  نشلگ  �هدیسر  هزات  ورس  ییانعر و  نمچ  �هدیمدون  لگ  نآ  ندیسر 
یتسشن شدیب  هیاس  رد  هیاپ  دنلب  باتفآ  یتسکش و  دادیب 
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شوغآ رد  ار  وا  گنت  هزبس  هدیشک 

گنربش دمآ ز  دورف  تحار  یپ 

گنهآ درک  يراز  هزبس  فرط  هب 

داتفا هزبس  يور  هب  شیاسآ  هب 

داد ارچ  رد  رس  ار  شیوخ  دنمس 

تسد رب  تسد  زا  لگ  وچمه  يداتف 

تسم سگرن  شزان  باوخ  رد  دش  هک 

زان هیام  نآ  دش  باوخ  تسم  وچ 

زات کت و  رد  دمآ  هگان  شدنمس 

هدیمر بسا  مس  زاوآ  ز 

هدید باوخ  زا  دوشگ  تسج و  اج  ز 

رود زا  دید  يریش  درک  نوچ  رظن 

روش رپ  هتشگ  شویرغ  زا  تشد  رد و 

هدناهج ار  نودرگ  ریش  ربنچ  ز 

هدنام روث  رب  شنخان  ناشن 

باوخ رس  يدرب ز  ار  هدرم  ششورخ 

بآ اه  هرهز  يدرک  مشچ  رهز  هب 

ياپ نیمز  رب  نوچ  يدز  نتسج  یپ 

ياج نیمز  واگ  �ههوک  يدومن 

ریشمشریش رب  لدریش  نآ  دیشک 

ریش رب  تشگ  روآ  هلمح  يریش  وچ 

خاش شرانچ  �هجنپ  هک  يرازغرم  هب  ییابیز  نشلگ  �هدیسر  هزات  ورس  ییانعر و  نمچ  �هدیمدون  لگ  نآ  ندیسر 
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دنار نانچنآ  غیت  نز  غیت  ربژه 

دنام نیمز  واگ  رب  غیت  مخز  هک 

شیوخ رس  زا  ار  الب  نآ  درک  ادج 

شیوخ رتسب  لگ  هزبس و  زا  دومن 

بآ نوچ  دیطلغ  یم  هزبس  يور  هب 

باوخ رد  شوهآ  لگ  يور  رب  دش  هک 

هناسف رهش  �هدنزاس  رفس 

شخر رب  دنز 

خاش شرانچ  �هجنپ  هک  يرازغرم  هب  ییابیز  نشلگ  �هدیسر  هزات  ورس  ییانعر و  نمچ  �هدیمدون  لگ  نآ  ندیسر 
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هنایزات ناسنیز 

رادیب باوخ  زا  تشگروظنم  نوچ  هک 

راتفر داب  دنمس  رب  دمآرب 

نمیشن شکلد  نآ  زا  دش  نوریب  وچ 

نسوت دناررب  يا  هتشپ  يور  هب 

دید رظن  رد  يرهش  درک  نوچ  رظن 

دید رترون  رپ  رظن  زا  شداوس 

ولهپ خرچ  رب  يدز  وا  راصح 

وا رگنک  رب  اهگنس  بکاوک 

هدرک هناش  هرهز  فلز  شراصح 

هدرک هنادند  ار  هناش  رگنک  ز 

قرش ات  برغ  زا  شقدنخ  هدیشک 

قرغ کلف  بوچ  شقدنخ  بآ  رد 

رونرپ هدید  شدرک  رهش  داوس 

روظنم تفکشب  یمرخ  زا  لگ  وچ 

نسوت دناریم  یمرخ  يور  ز 

نشور هزاورد  رد  شتشگ  ات  هک 

داشگب هدید  نوچ  ناب  هزاورد  وا  رب 

داتفا هیاس  نوچ  شنسوت  ياپ  هب 

هدیسرون ناوج  ياک  اتفگب 

هدیسر وترپ  ام  هب  ترهم  زا  هک 

خاش شرانچ  �هجنپ  هک  يرازغرم  هب  ییابیز  نشلگ  �هدیسر  هزات  ورس  ییانعر و  نمچ  �هدیمدون  لگ  نآ  ندیسر 
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نوریب هشیب  نیز  يا  هدرب  ناج  ناسچ 

نودرگ واگ  رب  هر  هتسب  شریش  هک 

هتسب هار  نیا  ات  تسیرمع  نونک 

هتسشن نیک  زا  ناورهر  هار  هب 

هاگرذگ نیا  ریش  شیوخ  شین  ز 

هار رد  راخ  ار  ناورهر  هداهن 

دینشب روظنم  نوچ  فرح  نیا  وزا 

دیدرگ راب  رهوگ  هتفر  راک  ز 

داشگب هدید  بجعت  زا  ریپ  وا  رب 

داد اج  درب و  ششیوخ  هاگلزنم  هب 

شیوخ �هناریو  رد  جنگ  نآ  دید  وچ 

شیوخ �هناشیورد  دروآ  شیپ  هب 

هاش هگرد  يوس  تفر  هگنآ  سپ 

هاگرد ناصاخ  اب  لاح  نیا  تفگب 

دنتفنش ینعم  نیا  حرش  نوچ  وزا 

دنتفگ لاوحا  تروص  ورسخ  هب 

تسد رب  تسد  بجعت  يور  زا  دز 

تسر الب  نیا  تسد  نوچ ز  نت  کی  هک 

دومرف اه و  تعلخ  داد  یعمج  هب 

دوز دروآ  فیرشت  فیرشتاب  هک 

دنداهن ور  اجنآ  زا  روظنم  يوس 

خاش شرانچ  �هجنپ  هک  يرازغرم  هب  ییابیز  نشلگ  �هدیسر  هزات  ورس  ییانعر و  نمچ  �هدیمدون  لگ  نآ  ندیسر 
یتسشن شدیب  هیاس  رد  هیاپ  دنلب  باتفآ  یتسکش و  دادیب 
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دنداد هسوب  ششیپ  رود  زا  نیمز 

تساخ نیمز  زا  فیرشت  میظعت  یپ 

تسارآ هناهاش  تعلخ  زا  ندب 

فقوت یب  هرمه  تشگ  اهنآ  هب 

فسوی وچ  دمآ  رصم  رازاب  يوس 

شیوخ فک  زا  یقلخ  هداد  لد  وزا 

شیپ سپ و  زا  شنالد  یب  موجه 

وریپ هتشگ  یقلخ  شیپ و  هداتف 

ورسخ هاگرد  ات  تفر  یم  نینچ 

هاگرد ناکیدزن  دندروایب 

بناج شمامت  میظعت  هب 

خاش شرانچ  �هجنپ  هک  يرازغرم  هب  ییابیز  نشلگ  �هدیسر  هزات  ورس  ییانعر و  نمچ  �هدیمدون  لگ  نآ  ندیسر 
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هاش

دیاش هک  يروطنآ  دیسوب  نیمز 

دیاب هک  یعون  نآ  درک  شیاعد 

ییوگ دنکفا  نخس  نادیم  هب 

ییوگتفگ وا  اب  درک  اج  ره  ز 

دیدرگ راب  رهوگ  ثحب  ره  زا  وچ 

دیسرپ ریش  ثیدح  یبیرقت  هب 

شیک بدا  روظنم  دیسوب  نیمز 

شیوخ هصق  کی  کی  تفگ  ورسخ  هب 

درک اج  ماش  ات  هش  مزب  رد  نینچ 

درک ادا  هش  اب  يرد  ره  زا  نخس 

نییعت دندرک  ات  تفگ  هشنهش 

نیچ �هدازهش  یپ  زا  یماقم 

روظنم دیسوب  نیمز  نتفر  یپ 

رود دش  هاش  مزب  يروتسد ز  هب 

هنارک ورسخ  سلجم  زا  تسج  وچ 

هناورسخ مزب  هب  شدندربب 

دنداد شاج  یتخت  مین  يور  هب 

دنداهن یلاحشوخ  لقن  سلجم  هب 

تشذگب روجید  بش  زا  یساپ  وچ 

تشذگب روظنم  رب  باوخ  هاپس 

خاش شرانچ  �هجنپ  هک  يرازغرم  هب  ییابیز  نشلگ  �هدیسر  هزات  ورس  ییانعر و  نمچ  �هدیمدون  لگ  نآ  ندیسر 
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رهوگ هزیکاپ  نآ  ساپ  يارب 

رد رب  دندنام  ناس  �هقلح  یهورگ 

زاغآ لادج و  �همدقم  ندیشک و  يورسخ  مزب  رس  زا  اپ  ندینش و  يدیماان  فرح  روشک و  رصم  هاش  سوب  نیمز  هب  رـصیق  نالوسر  ندیـسر 
لاتق

رکشل هفرط  نیا  �هدنیارآ  فص 

روشک هب  روشک  دشک  رکشل  نینچ 

روظنم ماش  ات  نینچنیا  حبص  ره  هک 

رود يورسخ  میرح  زا  تشگ  یمن 

تریح تسم  سلجم  لها  شمشچ  ز 

تریح تسد  زا  كاچ  هدرک  نابیرگ 

شیک درخ  نآ  يردق  تفای  شناد  ز 

شیوخ يولهپ  رد  اج  داد  شهاش  هک 

شوه بحاص  دشاب  هک  اج  ره  یلب 

شوغآ رد  دیآ  شتلود  سورع 

ددرگ هاش  يدنمشوه  زا  ادگ 

درگ هاج  بحاص  شوه  زا  ریقف 

شوه توسک  زا  رود  هک  ناهاش  اسب 

شود رب  هدنکفا  ناش  هقرخ  هنامز 

يدنمشوه زک  ار  شیورد  اسب 

يدنلبرس دشخب  هاج  ریرس 

لاح نیز  هصقلا  دش  دنچ  يزور  وچ 
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لابلا غراف  مه  اب  دندوب  یم  هک 

هاش بجاح  رد  زا  هگان  دمآرد 

هاگرد ناورداش  شیپ  زا  داتس 

هداهن رس  تهار  هب  ناهاش  يا  هک 

هداتسیا رد  رب  مور  لوسر 

تسیچ هش  نامرف  دور  ای  دیآرد 

تسیز دنک  نوچ  وا  اب  هدنب  رد  نیرد 

دیآ رد  واک  ورسخ  داد  تزاجا 

دیآرد شناسوب  كاخ  گنر  هب 

درک اعد  ار  ورسخ  دیسوب و  نیمز 

درک اعدم  ضرع  هب  ور  هگنآ  سپ 

فک رب  همان  دش  هش  تخت  يوس  هب 

هب
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فرشم دمآ  لوبق  فیرشت 

مور �همان  يوس  دید  ورسخ  وچ 

موقرم حرش  نیا  دوب  موتکم  نآ  رد 

ناتسبش رد  یعمش  هاش  دراد  هک 

ناهنپ هچنغ  باقن  رد  شراذع 

ار ام  لاحشوخ  وا  لصو  زا  دنک 

ار ام  لابقا  �هناورپ  دهد 

هناور ام  يوس  هب  شدوز  دنک 

هناهب نداتسرف  رد  دزاسن 

شیپ دشک  يراک  نیا  سکع  رب  رگا 

شیوخرب هیرگ  شعمش  وچ  دیک  اسب 

همان نومضم  زا  دش  هگآ  هاش  وچ 

هماخ لان  نوچمه  دیچیپ  دوخ  هب 

تسانمت نیا  دح  هچ  ار  رصیق  هک 

تساجیب رایسب  وزرآ  نیا  وزا 

انمت دوبن  ار  دغج  رگ  دزس 

اج ناهش  تسد  دوب  شزاب  نوچ  هک 

سووات تفج  ددرگ  موب  اب  اجک 

سوسفا سوسفا  ردقنیا  دنادن 

متسپ رایسب  نم  هکنیا  متفرگ 

متسه رصم  هاشداپ  رخآ  هن 
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مور رصیق  لوسر  هتوک  نخس 

مولعم درک  يدیماان  فرح  وچ 

هاش لزنم  زا  تفر  دیسوب و  نیمز 

هار رد  داتفا  شیوخ  رهش  مزع  هب 

دمآ رصیق  هاگراب  يوس  هب 

دمآرد دیاب  یم  هک  ینییآ  هب 

شوگ نایرصم  فرح  درک  رصیق  وچ 

شوج شلد  رد  نوخ  دز  رصم  لین  وچ 

نوریب همیخ  دز  نایرصم  نیک  هب 

نوماه يور  دش  نوتس  خیم و  زا  رپ 

شیب ددع  زا  وا  هرمه  یهاپس 

شیب دب  کین و  باسح  زا  شرامش 

ناکیپ وچمه  لد  نینهآ  رسارس 

نادندزیت هزین  وچ  يزیرنوخ  هب 

هدرک مرگ  ار  دوخ  غیت  نوچ  نوخ  هب 

هدرک مرن  اهرس  زرگ  ناسب 

رس رب  هدنام  نهآ  دوخ  هزین  وچ 

رب رد  دالوپ  نشوج  رپشش  وچ 

رادربخ ورسخ  دش  وچ  ینعم  نیزا 

راک رگج  رد  يزوس  درک  شعمش  وچ 

یبات چیپ و  ناج  گر  رد  شداتف 
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یبارطضا ادیپ  تشگ  شتآ  زو 

دشاب هک  شیپ  زا  حتف  ایآ  هک 

دشاپ هک  شیر  رب  مایا  کمن 

دنزارف رب  بناج  ود  زا  تیار  وچ 

دنزارفرس بناج  ود  ره  زا  نارس 

شیوخ هزین  نانس  نوچ  یهورگ 

شیپ رد  هدنام  اهمدق  فص  لها  ز 

اسآ كوان  ار  یفص  شتشپ  یپ 

ياج زا  بقعرب  هداهن 
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اپ دوخ 

كاخ رب  تخت  زا  دنز  نودرگ  ارک 

كالفارب رس  دناسر  نارود  ارک 

روظنم دید  ناشیرپ  ار  ورسخ  وچ 

رود تتلود  زا  دب  مشچ  يا  تفگب 

رصم رکشل  اب  یهد  تصخر  رگا 

رصم روشک  زا  نورب  هگرخ  منز 

مور رصیق  اب  منک  یگنج  نانچ 

مورحم تخت  جات و  وا ز  ددرگ  هک 

مراک مور  كاخ  هب  یمخت  نانچ 

مرآرب رصیق  نمرخ  زا  درگ  هک 

درک رس  مور  لیخ  هک  یحبص  مد 

درک ربز  ریز و  ار  گنز  هاپس 

داتفا ملاع  رد  ناشکرس  ریفن 

دایرف سوک  داهن  زا  دمآرب 

روآ هلمح  دش  وس  ود  ره  زا  هاپس 

رکشل تخیر  مهرب  زیرنوخ  یپ 

تسود نوخ  ناکرت  شکرت  زا  گندخ 

تسوپ زا  رام  ناسب  دمآ  نورب 

هراکشآ ییوج  ریشمش  ره  ز 

هرانک رد  شرهز  هزبس  ياج  هب 

يورسخ مزب  رس  زا  اپ  ندینش و  يدیماان  فرح  روشک و  رصم  هاش  سوب  نیمز  هب  رصیق  نالوسر  ندیسر 
لاتق زاغآ  لادج و  �همدقم  ندیشک و 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1320ناهفصا   هحفص 935 

http://www.ghaemiyeh.com


نادیم يوس  ره  زا  شخت  نامک 

نادند هب  نیک  زا  تفرگ  یم  هز  بل 

شیک دب  مصخ  گنفت  دادیب  ز 

شیب هرگ  دس  لد  رد  هدنام  ار  نالی 

راک هرز  دوخ  زارفرب  اهرپس 

رام دز  هقلح  یتفگ  جنگ  يور  هب 

رکشل نوخ  نادنچ  تخیر  نیزربت 

رس یگدنمرش  زا  تخادنا  شیپ  هک 

ندرگ زرگ  زا  تشگ  مرن  ار  نالی 

نکسک وچمه  هنیس  هب  رس  هداهن 

هداشگ مه  زا  اه  هیخب  ار  رپس 

هداتف نودرگ  رب  راو  نابیرگ 

ناریش هدنرد  �هلک  هزین  هب 

ناریلد شودرب  زرگ  ياج  هب 

رکشل ناراد  نامک  ناکیپ  ز 

رس �هساک  نهآ  دوخ  نوچ  هدش 

لزنم هدرک  لد  رب  هک  ناکیپ  سب  ز 

لد نارگ  ناکیپ  �هروک  نوچ  هدش 

هرانک ره  زا  ناشکرس  دنمک 

هراکشآ گرهش  وچ  اهندرگ  هب 

هزیتس تشد  نوخ  دش ز  یطیحم 
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هزین بوچ  یبآ  رام  دش  وا  رد 

نت يوق  نادرگ  لیخ  هانپ 

نهآ دوخ  رس  رب  دننام  رپس 

شکرس نادرگرس  نوخ  يور  هب 

شتآ يوررب  نوگنرس  یگید  وچ 

ملاع لاز  ناروتس  ساطسق  ز 

متام رهب  هداشگ  وسیگ  مه  ز 

رادازع نارادرس  گرم  رد  ملع 

راتسد هدیدرگ  شا  هقش  ندرگ  هب 

شکرس نازارفا  ندرگ  توف  هب 

هصغ زا  گنفت 
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شتآ دز  یم  دوخرب 

تخادنا نویش  حرط  سوک  متام  هب 

تخادنا ندرگ  رد  هیس  لاش  نانس 

دندرک گنج  یهاگماش  ات  نینچ 

دندرک گنر  ار  نیمز  هواگ  نوخ  ز 

دیدرگ گنز  هاپس  رپ  ملاع  وچ 

دیدرگ گنت  یمور  لیخرب  ناهج 

روظنم هشوگ  ره  زا  درک  یم  هگن 

رود زا  داتفا  شرصیق  رب  رظن 

هاتوک شخر  نانع  زا  تسد  شدش 

هار رس  نیک  قیرط  زا  تسب  وا  رب 

ربارب رد  نمشد  دید  رصیق  وچ 

روآ هلمح  نیک  رس  زا  دشوا  رب 

رابنوخ غیت  تسد و  درک  نوچ  ملع 

راک شا  هنیک  قیرط  زا  دزاس  هک 

غیت رمک  رب  دز  شا  هدازهش  نانچ 

غیت رگد  يولهپ  شتشذگب ز  هک 

درک ملع  ار  كرالب  نیک  هار  ز 

درک ملق  شرادملع  اب  ار  ملع 

تسپ ملع  دش  تشگ و  هتشک  رصیق  وچ 

تسد زا  هنیک  نانع  دش  ار  هپس 
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دنداهن اپ  تمیزه  يارحص  هب 

دنداهن ارحص  رد  يور  نازیرگ 

روظنم غیت  دز  یم  تفر و  یم  یپ  ز 

رود يرکشل  رب  ناهج  دش  ات  نینچ 

نارود تسب  رب  کلف  شخر  رب  وچ 

نادیم هدوسرف  نیا  رد  یمور  رس 

دندرکزاب یهاپس  اب  ناش  یپ  ز 

دندرک زاس  ترشع  شیع و  مزب  هب 

هنامز نوناق  تسنیا  یلب 

هنارت نیا  رود  رد  تسا  زورما  هن 

روس يرگید  دنیزگ  متام  یکی 

روگ يرگید  لزنم  تخت  ار  یکی 

دنشاپ هاک  متام  رهب  ار  یکی 

دنشاپ هاگدنسم  هب  رز  ار  یکی 

نیز ههوک  رب  رز  دوخ  ار  یکی 

نیبوچ بسا  رب  اج  هدرک  نالفط  وچ 

هتسشن ینالوج  بسا  رب  یکی 

هتسب میس  باکر  رز  نیز  هب 

هداهن رز  جات  قرف  رب  یکی 

هداهنرسرب دحل  تشخ  یکی 

نکسم كاخ  تخت  ریز  ار  یکی 
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نمیشن رز  تخت  يور  ار  یکی 

ملاع راک  يرابتعا  درادن 

ملاع راب  لد  رب  راهنز  هنم 

ار دوخ  لاحشوخ  نکم  يداش  رگا 

ار دوخ  لابغراف  رود  زا  رادم 

يراد لابند  رد  گرم  لیخ  هک 

يراد لابقا  یپ  رد  اهرطخ 

هار نیا  رد  یماش  یب  شیورد  رگو 

هاگرحس هآ  یشک  مغ  زا  ارچ 

روصت
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تست روشک  ملاع  هک  نک 

تست ربنامرف  ناهج  هاش و  ییوت 

كالفا تست  گنر  بآ و  يابق 

كاخ �هناخ  وت  نزخم  رز  زا  رپ 

تباتفآ كرات  هب  رز  هالک 

تباکر رد  يدروجال  نیرب 

اپ ره  تسین  ارکی  ریس  رد  ارت 

امیپ هار  ینامداش  يوک  هب 

تس یهام  هب  ات  هم  زا  یناطلس  ارت 

تس یهاش  ناویا  تا  هناریو  نهک 

باتناهج دیشروخ  شاهنزور  ز 

بان رز  تشخ  فرط  ره  هدنکف 

يرادجات رپ  یتشاد  ناویا  رب 

يراک هب  دش  کی  ره  وت  نامرف  هب 

دنیاشگ روشک  ات  هتفر  تهاپس 

دنیازف رگید  روشک  تکلم  هب 

هدرب باوخ  یهاش  تخت  رب  ارت 

هدرب بآ  تشوه  تخر  رسارس 

نارود هک  ینیب  یم  باوخ  نیع  هب 

نان کی  جاتحم  تتخاس  ناسنیدب 

تخب يرهم  یب  زا  هصقلا  دش  وچ 

يورسخ مزب  رس  زا  اپ  ندینش و  يدیماان  فرح  روشک و  رصم  هاش  سوب  نیمز  هب  رصیق  نالوسر  ندیسر 
لاتق زاغآ  لادج و  �همدقم  ندیشک و 
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تخت زا  جات و  زا  مور  ناطلس  ادج 

حتف �همان  هدازهاش  دز  مقر 

حتف �هماگنه  وزا  مرگ  دش  نوچ  هک 

دروآ ورسخ  شیپ  همان  دصاق  وچ 

دروآ ون  رمع  �هدژم  ورسخ  هب 

هدنب دازآ و  ات  درک  يدانم 

هدنژ بابرا  تورث و  لها  ز 

دنداهن نوریب  اپ  لابقتسا  هب 

دنداهن نوماه  هصرع  رد  مدق 

تفر نورب  مه  ورسخ  رصم  رهش  ز 

تفر نوزف  لزنم  کی  لابقتسا  هب 

روظنم دنکفا  رظن  نوچ  ورسخ  هب 

رود یگراب  باکر  زا  درک  مدق 

ار دوخ  دنکفا  راو  هیاس  شیاپ  هب 

ار دوخ  تخاس  شبسا  هار  رابغ 

هدایپ مه  ورسخ  تشگ  نسوت  ز 

هداهن هر  رب  ور  دید  ار  وا  وچ 

شوغآ رد  شرهم  تیاغ  زا  دیشک 

شود رب  لابقا  تعلخ  شداهن 

دیناشف يو  رب  رهگ  لعل و  یسب 

دیناشن شلعل  رهوگ و  نایم 

يورسخ مزب  رس  زا  اپ  ندینش و  يدیماان  فرح  روشک و  رصم  هاش  سوب  نیمز  هب  رصیق  نالوسر  ندیسر 
لاتق زاغآ  لادج و  �همدقم  ندیشک و 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1320ناهفصا   هحفص 942 

http://www.ghaemiyeh.com


دنتسر زاب  ییوگتفگ  ره  زا  وچ 

دنتسشن رب  يزات  ياهبکرم  هب 

نسوت دندنار  هگراب  يوس  هب 

نمشد هودنا  زا  هتسراو  یلد 

یهاوخن رگ  نمشد  هودنا  الد 

یهاشداپ نک  بلط  یشیورد  ز 

تحاصف بابرا  دنتفگ  شوخ  هچ 

تعانق جنک  یشیورد و  اشوخ 

نداهن ندرگ  یگناوید  قوط  هب  یتشک و  رد  رظان  نونج  همان 

ریرحت هدنخرف  نیا  زاس  لسالس 

ریجنز هب  ار  بلطم  هنوگنیز  دشک 

نمیشن یتشک  رد  تشاد  رظان  هک 

هدید ربا  ز 
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نماد درک  ایرد 

شرای قوش  نوزفا  زور  ره  يدش 

شراک داتفا  نونج  اب  رخآ  هک 

دز یم  هآ  دیرد و  یم  نابیرگ 

دز یم  هام  رهم و  هب  شتآ  هآ  ز 

ار دوخ  باتیب  یتفای  شتآ  وچ 

ار دوخ  بآ  رد  دنکفاک  يدیود 

دندید لاح  نیا  وزا  ناهارمه  وچ 

دندیشک شریجنز  هب  یتشک  نآ  رد 

تسب اپ  تشگ  نوچ  نونج  ریجنز  هب 

تسشنب هودنا  يوناز  رب  يرس 

راک زا  درب  شنونج  نییآ  وچ 

راتفگ هب  دمآ  نونج  زا  ریجنز  هب 

ارالد نابوخ  فلز  نوچ  يا  هک 

ادوس لها  تیاه  هقلح  ریسا 

مراد وت  زا  ندرگب  تنم  یسب 

مرای فلز  زا  یهد  یم  مدای  هک 

هداتف اپ  زا  وت  هار  رد  منم 

هداهن ندرگ  تتمدخ  قوط  هب 

يداش شیع و  ره  �هتشر  رس  ییوت 

يداتف نم  ياپ  هب  وکین  بجع 
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يرای يور  زا  ینک  يزاوآ  مه 

يرارقیب جنک  هب  اهبش  ارم 

متسر وت  نمی  زا  لقع  دیق  ز 

متسد هب  يداد  يا  هتشررس  بجع 

شین تا  هنیسرب  یمغ  رام  دزن 

شیوخرب رام  ناسب  یچیپ  ارچ 

تسنآ زا  اهنزور  هنیس  رب  ارم 

تسناشن ار  مغ  كوان  مسج  هک 

تسیچ اهخاروس  نیا  هنیس  رد  ارت 

تسیک كوان  رادمخز  تدوجو 

یهار هب  مد  ره  ناز  تس  یمشچ  ارم 

یهام لصو  راظتنا  مراد  هک 

يراک هچ  رد  يراب  وت  مناد  یمن 

يراد هدید  ياه  هقلح  هر  رب  هک 

نم نوچ  هناوید  یی  هن  نادنز  نیرد 

ندرگ هب  تقوط  نیا  تسیچ  زک  وگب 

تسیراوخ شخر  باکر  نیا  تسا  قوط  هن 

تسیرارقیب سابل  نابیرگ 

تسیناشن ار  تبیصم  هاچ  بل 

تسیناهد يدیمون  فرح  يارب 

تخاس ممغ  لاماپ  قوط  نیاک  ناغف 
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تخادنا ندرگ  رد  ارم  يراک  بجع 

زاس ناغف  يرمق  نوچ  قوط  نیز  منم 

زارفارس ورس  يا  تدق  دای  هب 

ادوس ریجنز  تلکاک  يا  ایب 

اپ زا  تخادنا  ممغ  ریجنز  هک 

راذگم لاماپ  ممغ  ریجنز  هب 

رادرب ریجنز  نیا  میاپ  زو  ایب 

ریگ هرگ  فلز  مخ  نآ  رجه  ز 

ریجنز ریغ  يریگتسد  مرادن 

دنبرد هنوگنیا  یسکیب  جنک  هب 

دننام ریجنز  هدرگ  دس  مراک  هب 

مریجنز وچ 
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شیب نهد  دس  رگ  دوب 

شیوخ مغ  کی  ندومن  ناوتن  نایب 

مرادن ییاج  مغ  جنک  زا  ریغ  هب 

مرادن ییاپمه  ریجنز  زجب 

متفین نوچ  اپمه  تسا  نیاک  ارم 

متفین نوخ  رد  نوچ  شیوخ  کشا  ز 

دردرس زا  هآ  دیشک  یمرب  لد  ز 

درک اج  لین  رانک  رب  ات  نینچ 

نتخادنا رصم  نایب  رد  نونج  تیصو  نتخاس  هراپ  ریجنز  ار و  روظنم  ندید  باوخ 

هنارت شکلد  نیا  زومآ  اون 

هناسف دیوگ  نینچنیا  باوخ  یپ 

رظان تسر  ایرد  جنر  زا  نوچ  هک 

رطاخ هتفشآ  دش  باوخ  رد  یبش 

ار دوخ  دید  نیچ  رد  درب  شباوخ  وچ 

ار دوخ  دید  نییآ  ترشع  ناناج  هب 

تشاد نایم  رد  يرود  فرح  ناناج  هب 

تشاد نابز  رب  وا  �هوکش  ثیدح 

نم ینادرگرس  هب  ثعاب  يا  هک 

نم یناماس  رس و  یب  تقشع  ز 

يرود مایا  نیا  رد  رگ  دشیم  هچ 

يروبصان ماقم  رد  مدوب  هک 
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داش یتخاس  یم  ما  هدید  مغ  لد 

دای تدمآ  یم  نم  یمانشد ز  هب 

روط نیا  درک  ناوتن  وت  بیع  یلو 

رود دنک  یم  اضاقت  تروص  نیا  هک 

باوخ زا  تسج  ناناج  لصو  قوش  ز 

بابسا هن  دید و  يورسخ  مزب  هن 

ریگ هرگ  فلز  نآ  هتفر  شتسد  ز 

ریجنز هدنام  شتسد  هب  نآ  ياج  هب 

دید مغ  درد و  يارس  تنحم  نامه 

دید ملا  ریجنز و  نادنز و  نامه 

تسسگب دنب  نآ  نونج  نایغط  ز 

تسسگب دنویپ  دوخ  ناهارمه  ز 

تفر یم  كاچ و  دز  یم  هماج  تنحم  ز 

تفر یم  كاخ  رس  رب  تخیر  یم  مغ  ز 

باتهم دومنب  کلف  زا  ات  نینچ 

بات هم  عمش  رون  داد  ار  ناهج 

درک ور  باتهم  يوس  يزاسمد  هب 

درک وگتفگ  زاس  هام  رون  هب 

یهالا ناتسبش  عمش  يا  هک 

یهایس ور  زا  بش  هتسر  تنمی  ز 

ییادز تملظ  نیا  حول  زا  نانچ 
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ییامن تروص  لباق  ددرگ  هک 

وربش درگ  ملاع  کیپ  يا  الا 

وترپ زادنا  ما  هریت  زور  هب 

نک رفس  اجنیا  يوربش  مسر  هب 

نک رذگ  نم  باتفآ  يوس  هب 

راک افج  رهم  یب  هام  ياک  وگب 

رازآ لد  خوش  نابرهمان  تب 

یناج هتسخ  دناسر  یم  تیاعد 

يرود درد  ریسا 
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یناوتان ، 

دوب نیا  هن  يرادلد  رهم  یب  يا  هک 

دوب نیا  هن  يرای  �هویش  قیرط و 

نابایب رد  رس  مغ  يداد ز  ارم 

ناداش شیع  مزب  هب  دوخ  یتسشن 

يدای راب  کی  تنم  زا  دماین 

يدارمان اجنیا  دوب  ییوگ  هک 

يدرک هک  يرای  نیز  هدنمرش  منم 

يدرک هک  يرادافو  دشاب  نیمه 

يراسگمغ مسر  هار و  زا  نم  هب 

يرای يدرک ز  یم  هک  اهتیاکح 

تسغورد نیاک  نم  اب  تفگ  یم  ملد 

تسغورف یب  عمش  هک  رواب  نکم 

مداهن یمور  �هماخ  شفرح  هب 

مداشگ یم  يو  رب  نعط  نابز 

تسارآ يرود  مزب  رود  نوچ  یلو 

تسار دش  تفگ  یم  لد  هچ  ره  رسارس 

ینابرهم ان  رپ  تسار  میوگب 

ینادن يرای  هویش  یجنرن 

تیاکح نیا  اجیب  دوب  متفگ  هچ 

تیاکش ندرک  دوخ  دیاب ز  ارم 
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مدید راسخر  يرپ  رپ  يرهش  هک 

مدیزگرب يرای  رهم  یب  نینچ 

مهانگیب یمرج  تسین  مه  ارم 

مهایس زور  نیا  هب  لد  تسد  ز 

دوب یمن  وا  تسب  ياپ  لد  رگا 

دوب یمن  وناز  رس  رب  رس  ارم 

بش ییادوس  ناهج  زا  تشگ  مگ  وچ 

بکرم دیشروخ  شیپ  زا  دنار  نورب 

دندیشک رتسب  زا  ولهپ  نامالغ 

دندیدن ار  رظان  شیوخ  ياج  هب 

یط یسب  هر  وا  یپ  زا  دندومن 

یپ دشن  ادیپ  هر  چیه  زا  یلو 

ور دهن  ینابایب  رد  واک  نآ  شوخ 

وا یپ  رس  دباین  سک  زگره  هک 

دنداشگ نوخ  لیس  هدید  ربا  ز 

دنداهن ارحصرد  يور  ناشورخ 

دندناسر نودرگ  رب  درد  شورخ 

دندنار رصم  يوس  لین  فرط  ز 

یتسشن نودرگ  هاگنیمک  رد  شگنلپ  یتسکش و  ار  رهپس  �هشیش  گنس و  هک  یهوک  هب  رظان  ندیسر 

ریگلد يارحص  نیا  يامیپ  هر  ز 

ریجنز زاوآ  نینچ  دتفا  هوک  هب 

نودرگ هاگنیمک  رد  شگنلپ  یتسکش و  ار  رهپس  �هشیش  گنس و  هک  یهوک  هب  رظان  ندیسر 
یتسشن
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یهوک رصم  رانک  ردنا  دوب  هک 

یهوکش اب  زارفرس  یهوک  هن 

هدرشفاپ ناریسا  زیر  نوخ  هب 

هدرب غیت  نیک  زا  رس  يالاب  هب 

تخس رمک  شنادنمدرد  نیک  هب 

تخب �هشیش  هتسکش  وا  گنس  ز 

كاچ دش  لیس  هار  وا ز  كاخ  ز 

كاچ فرطره  یکاچ  هنیس  دش  وا  رد 

يرانک ره  زا  گنس  هراپ  ره  وا  رد 

يراسکاخ رازم  حول  هدش 

نوزحم هلال  شنالد  یب  غاد  ز 

نوخرپ يور  هداهن  رتسکاخ  هب 

شگنلپ

نودرگ هاگنیمک  رد  شگنلپ  یتسکش و  ار  رهپس  �هشیش  گنس و  هک  یهوک  هب  رظان  ندیسر 
یتسشن
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ناریسا زوس  زا  نت  ار 

ناهنپ هتشگون  هنهک و  غاد  هب 

راخ رجنخ  شدور  کشخ  فرط  ز 

رادومن ردژا  بل  زا  نادند  وچ 

يراغ دوب  تبیصم  هوک  نآ  رد 

يرات گنت و  ياج  روگ  ناسب 

ییارس متام  الب  درد و  زا  رپ 

ییاهدژا هدوشگ  مه  زا  ناهد 

بترم رد  شتوبکنع  رات  ز 

برقع هدرک  رد  نآ  نیفلز  مد  ز 

نایوخ تشز  نورد  نوچ  شنورد 

نایور هریت  لاصو  نوچ  ازفا  مغ 

رام دوخ  هولج  زا  شرف  هدنکفا  وا  رد 

راوید شقن  شتوبکنع  رات  ز 

نمیشن ارحص  نآ  لین  فرط  ز 

نکسم تخاس  تبیصم  هوک  نآ  رد 

ار دوخ  تخادنا  الب  راغ  نآ  رد 

ار دوخ  تخادنا  اهدژا  ماک  هب 

گنت �هناخمغ  نآ  رد  یگنتلد  ز 

گنهآ درک  ییاونیب  دورس 

مشاب دنچ  ات  الب  گنچ  رد  هک 

نودرگ هاگنیمک  رد  شگنلپ  یتسکش و  ار  رهپس  �هشیش  گنس و  هک  یهوک  هب  رظان  ندیسر 
یتسشن
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مشاب دنباپ  ملا  ریجنز  هب 

تخاس مغ  رهب  زا  ادخ  ییوگ  ارم 

تخاس ملا  نادنز  دنب و  يارب 

داد مغ  لیخ  ضرع  خرچ  نوچ  رگم 

داد ملا  کلم  یناطلس  ارم 

مرایرهش هن  رگا  مغ  کلم  هب 

مراد هکنیا  تسارتچ  هچ  رس  رب  وم  ز 

کیراب هدیدرگ  دوخ  يوم  نوچ  منم 

کیرات هتشگ  مزور  رات  ماش  وچ 

راتفرگ میاد  یسک  یب  دنب  هب 

راوید هب  ور  متوبکنع  ناسب 

مشاب راز  مغ  زا  دنچ  ات  نینچ 

مشاب راوید  رب  يور  ناسنیدب 

راغ زا  دیدرگ  یم  ریگلد  رپ  وچ 

راسهک ناماد  رب  دنام  یم  مدق 

هودنا هوک  راب  يدرک ز  ناغف 

هوک رد  هیرگ  ياه  ياه  يدنکف 

شماقم يداو  نآ  دش  يدنچکی  وچ 

شمار دیدرگ  دد  ماد و  نونجم  وچ 

ازفا مغ  راغ  نآ  رد  اج  يدرک  وچ 

اج نایشحو  شرود  هب  يدنتفرگ 

نودرگ هاگنیمک  رد  شگنلپ  یتسکش و  ار  رهپس  �هشیش  گنس و  هک  یهوک  هب  رظان  ندیسر 
یتسشن
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رونم ار  شهاگمزب  ات  دنک 

ردژا درک  یم  دوخ  مشچ  زا  غارچ 

بوشآ رپ  ریش  نیمز  رب  مد  يدز 

بوراج درک  یم  مد  ار ز  شماقم 

دش یم  زوی  شیاکتم  شقنم 

دش یم  زودلگ  رتسب  شگنلپ 

هدیمرآ دش  یمن  مدکی  مغ  ز 

هدید تخود  یم  ناوهآ  مشچ  هب 

درک یم  دایرف  وا  مشچ  دای  هب 

درک یم  دای  وا  يراد  مدرم  ز 

میسن فطل  زا  هک  يراز  هزبس  هب  رصم  زا  هدازهاش  نتفر  نداشگ و  مه  زا  راقنم  امرگ  تیاغ  زا  یبآ  غرم  نداتف و  ملاع  رد  باتفآ  �هلعش  یمرگ 
یتشذگ یناگدنز  بآ  زا  رضخ  شراس  همشچ  ضیف  اب  یتشگ و  هزات  احیسم  حور  وا 

هب

هب رصم  زا  هدازهاش  نتفر  نداشگ و  مه  زا  راقنم  امرگ  تیاغ  زا  یبآ  غرم  نداتف و  ملاع  رد  باتفآ  �هلعش  یمرگ 
یتشذگ یناگدنز  بآ  زا  رضخ  شراس  همشچ  ضیف  اب  یتشگ و  هزات  احیسم  حور  وا  میسن  فطل  زا  هک  يراز  هزبس 
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مانمگ نونجم  نآ  يوج  تسج و 

ماگ نخس  يایوگ  هنوگنیا  دنز 

رز لعشم  نیا  یمرگ  زا  نوچ  هک 

رذآ يایرد  نوچ  دیدرگ  ناهج 

دومنب كالفا  زک  رهم  یتفگ  وت 

دوب ینزور  خزود  هاگشتآ  ز 

نادنچ تخوس  روخ  یمرگ  ار  کلف 

ناسکی دیدرگ  هیس  كاخ  اب  هک 

خزود وچ  دش  لگ  �هدوت  یمرگ  ز 

خی نوچ  بآ  دش  یم  ریز  زا  وا  رد 

روظنم زور  کی  دح  دش ز  امرگ  وچ 

رود زا  ورسخ  شیپ  دیسوب  نیمز 

ار ام  تخاس  روخ  �هلعش  بات  هک 

ار ام  تخورفا  يا  هلعش  دب  لد  هب 

تسیز یک  هبات  ناسنیدب  ندرک  ناوت 

تسیچ ام  رکف  هشنهش  دیامرفب 

نکسم رصم  هاش  دومرف  نایب 

نشلگ وت  يور  لگ  زا  رود  يا  هک 

تسییاج هدنخرف  ام  رهش  زا  نورب 

تسییاوه بآ و  ییوکین  نآ  رد 

ینادواج تشهب  نوچ  یماقم 

هب رصم  زا  هدازهاش  نتفر  نداشگ و  مه  زا  راقنم  امرگ  تیاغ  زا  یبآ  غرم  نداتف و  ملاع  رد  باتفآ  �هلعش  یمرگ 
یتشذگ یناگدنز  بآ  زا  رضخ  شراس  همشچ  ضیف  اب  یتشگ و  هزات  احیسم  حور  وا  میسن  فطل  زا  هک  يراز  هزبس 
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ینازخ داب  زا  نمیا  شراهب 

هدرک مان  شنیرب  دلخ  درخ 

هدرک ماو  شمیسن  اسیع  مد 

ییامن لزنم  رگا  تحاس  نآ  رد 

ییاشگلد زا  رود  دوب  دهاوخن 

تفکشب راتفگ  نیزا  روظنم  لگ  وچ 

تفگ اعد  ار  ورسخ  دیسوب و  نیمز 

یهاپس ات  ورسخ  درک  تراشا 

یهار دندرک  هگمزب  نآ  يوس 

روظنم رهب  زا  ات  تفگ  ضیار  هب 

رود للخ  ره  زا  نیز  درک  يدنمس 

راتفر داب  اما  هوک  ناسب 

راتفر دای  یتفرگ  يو  زا  داب  هک 

قرب نوچ  شخر  نآ  باتفآ  رون  ز 

قرش رد  برغ  زا  رتشیپ  يدیسر 

يدناهجرب ار  سرف  سراف  رگا 

يدناسر ار  دوخ  رظن  سوساج  هب 

ییامن یتیگ  مج  ماج  ناسب 

ییانشور يدرک  هکسب  شمشچ  ود 

مادنا رب  شدوسیم  زیمهم  رگا 

ماگ دبا  يوس  نآ  زا  دز  یم  نورب 

هب رصم  زا  هدازهاش  نتفر  نداشگ و  مه  زا  راقنم  امرگ  تیاغ  زا  یبآ  غرم  نداتف و  ملاع  رد  باتفآ  �هلعش  یمرگ 
یتشذگ یناگدنز  بآ  زا  رضخ  شراس  همشچ  ضیف  اب  یتشگ و  هزات  احیسم  حور  وا  میسن  فطل  زا  هک  يراز  هزبس 
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يدیسر مه  رب  سک  ناگژم  رگا 

يدیمر شبنج  نآ  زا  گنسرف  دس  هب 

كاخ رسرب  نتسج  هاگ  ههیش  ز 

كالفا شخر  رب  اه  گنابلگ  يدز 

رضخا خرچ  رب  شرگ  يدیناهج 

روخ رز  تشخ  رب  خرچ  دس  يدز 

نییآ ترشع  ماقم  نآ  مزع  هب 

نیچ �هدازهش  دش  شخر  راوس 

دندنار تشد  يوس  شخر  ناراوس 

نودرگ رب  شیع  دورس 

هب رصم  زا  هدازهاش  نتفر  نداشگ و  مه  زا  راقنم  امرگ  تیاغ  زا  یبآ  غرم  نداتف و  ملاع  رد  باتفآ  �هلعش  یمرگ 
یتشذگ یناگدنز  بآ  زا  رضخ  شراس  همشچ  ضیف  اب  یتشگ و  هزات  احیسم  حور  وا  میسن  فطل  زا  هک  يراز  هزبس 
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دندناسر

امیپ تشد  يداش  هار  زا  دندش 

ازفا ترشع  ماقم  نآ  ات  نینچ 

روظنم دید  ییاشگلد  ياضف 

روظنم دید  ییاج  هدنخرف  بجع 

منرت رد  شبآ  هزبس  نایم 

مسبت رد  ییور  هزات  زا  شلگ 

مارآ شورس  رب  هتخاف  هتفرگ 

مارکا رد  يرمق  اب  رکذ  رد  نابز 

رت �هلال  غاد  هدیدرگ  نایع 

رذآ رد  دتفاک  هنیآ  گنر  هب 

هلال گرب  هداتف  بناج  ره  ز 

هلازغ مشچ  �هدرپ  نوخ  رپ  وچ 

اپرب هدنام  نمیشن  شکلد  نآ  رد 

انح هچنغ  ترارح  عفد  یپ 

لبلب گنهآ  رب  هچنغ  وس  ره  ز 

لگ فد  رب  دز  یم  تشگنا  رس 

كواکچ یناوخ  نهد  رد  لبلب  هب 

كرات هب  دهده  نوچ  هدرک  جک  هلک 

هدیسر نودرگ  رب  کبک  دورس 

هدیشکرب ار  دوخ  گنهآ  نآ  هب 

هب رصم  زا  هدازهاش  نتفر  نداشگ و  مه  زا  راقنم  امرگ  تیاغ  زا  یبآ  غرم  نداتف و  ملاع  رد  باتفآ  �هلعش  یمرگ 
یتشذگ یناگدنز  بآ  زا  رضخ  شراس  همشچ  ضیف  اب  یتشگ و  هزات  احیسم  حور  وا  میسن  فطل  زا  هک  يراز  هزبس 
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دندومن اوأم  ارس  ترشع  نآ  رد 

دندومن اج  ینامداش  مزب  هب 

نتخاس لدبم  لاصو  حبص  هب  ار  رظان  قارف  ماش  نتخادنا و  کبک  رب  ار  زاب  راکش و  هب  روظنم  هدازهاش  نتفر 

شیدنا ینعم  زاس  هتکن  هر  درب 

شیوخ �هدرک  مگ  رس  رب  هر  نینچ 

نمیشن شکلد  نآ  کیدزن  رد  هک 

نکسم تشاد  رظان  هک  یهوک  نادب 

زورفا لد  روظنم  کبک  دصق  هب 

زور کی  زاب  ياپ  دنب  زا  دوشگ 

شزاب کبک  مارخ  زا  دش  هر  ز 

شزاب شیوخ  اب  دروک  دش  یپ  ز 

یپ زا  تفر  یم  وا  زاب و  دماین 

یط یتخاس  وا  یپ  زا  نابایب 

راسهک فرط  رب  اج  درک  ات  نینچ 

راک زا  داتفا  یگنشت  بات  ز 

هوک رد  دیدرگ  یم  بآ  يارب 

هودنا راغ  نآ  يوس  شداتفا  هر 

عمج دد  ماد و  يو  رد  دید  یماقم 

عمج دب  کین و  زا  روناج  ره  وا  رد 

ییوم هدیلوژ  ناشعمج  نایم 

ییوم هدیچیپ  شرغال  دوجو 

لاصو حبص  هب  ار  رظان  قارف  ماش  نتخادنا و  کبک  رب  ار  زاب  راکش و  هب  روظنم  هدازهاش  نتفر 
نتخاس لدبم 
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ادوس يومرس  رب  هدرک  ناشیرپ 

اپ زا  هتسشنب  يا  هدرم  عمش  وچ 

ناهنپ هدیدرگ  رس  يوم  رد  شنت 

ناسکی هریت  كاخ  هب  لد  زوس  ز 

هدونغان مشچ  ود  شنوخ  زا  رپ 

هدومن رتسکاخ  اهرگخا ز  وچ 

دندینش دد  مادریغ و  يوب  وچ 

دندیمر شرود  زا  دنتسج و  اج  ز 

یلاخ تشگ  شرود  وچ  دد  ماد و  ز 

یلاح هتسخ  درد  دش ز  ناشورخ 

هودنا زا  هک 

لاصو حبص  هب  ار  رظان  قارف  ماش  نتخادنا و  کبک  رب  ار  زاب  راکش و  هب  روظنم  هدازهاش  نتفر 
نتخاس لدبم 
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هآ دس  هآ و  نارجه  و 

هاکناج رجه  زا  هآ  تساک ، ناج  ارم 

مدمه هدیدرگ  نایشحو  اب  منم 

ملاع يانبا  يا ز  هشوگ  هتفرگ 

داتفا شوخ  ناز  وهآ  مشچ  اب  ارم 

دای دهد  یم  یشحو  يوهآ  نآ  زک 

ییاجک یشحو  يوهآ  يا  ایب 

ییاونیب تشد  هب  ملاح  نیبب 

نالاح هتسخ  زور  رجه  زک  ایب 

نالازغ مشچ  نوچ  هدیدرگ  هیس 

رای ناتب  اب  نیچ  هناختب  رد  وت 

راوید شقن  نوچ  نم  رصم  راغ  هب 

نالازغ نیکشم  اب  وت  نیچ  تشد  هب 

نالان ریش  نوچ  نم  رصم  هوک  هب 

زاسنوسف مشچ  زا  هک  ددرگ  مک  هچ 

زاغآ ینوسفا  يرحاس  رد  ینک 

نیب ناهج  مشچ  منز  مه  رب  نوچ  هک 

نییآ ترشع  منیب  شیوخ  اب  ارت 

دوب ملزنم  نیچ  رد  هک  يزور  نآ  شوخ 

دوب ملصاح  ناناج  لد ز  دارم 

دوب نم  رای  مدوب  هک  ییاج  ره  هب 

لاصو حبص  هب  ار  رظان  قارف  ماش  نتخادنا و  کبک  رب  ار  زاب  راکش و  هب  روظنم  هدازهاش  نتفر 
نتخاس لدبم 
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دوب نم  راوخمغ  سنوم و  مغ  ره  هب 

میدوب هناخبتکم  هب  مه  اب  یهگ 

میدوب هناشاک  کی  هب  مه  اب  یمد 

تخادنا مغ  نیا  حرط  هک  يزور  کلف 

تخاس وا  لصو  زور  مدیمون ز  هک 

زور نآ  زا  داش  مدیدن  ار  دوخ  رگد 

زور نآ  زا  دای  مرخ  دوب  يزور  هچ 

تخوس رتشیب  اهنآ  زا  غاد  نیا  ارم 

تخورفا یمورحم  شتآ  خرچ  نوچ  هک 

ار وزرآ  نیا  لد  هب  مدید  هرگ 

ار وا  يور  رگید  راب  مدیدن 

دیدرگن يزور  ارم  وا  عادو 

دیدرگن يزوریف  هب  مراک  وزا 

ندرک هلان  دیاب  شیوخ  زا  ارم 

نم اب  روج  نیا  سک  هن  مدرک  دوخ  هک 

زورفا بش  عمش  نآ  يور  یب  رگا 

زور کی  ربص  مدومن  یم  بتکم  هب 

شیوخ زا  مدرزآ  یمن  ار  ملعم 

شیوخ �هشیپ  مدومن  یم  يروبص 

رجه زا  مداشان  نینچ  سک  يدیدن 

رجه زا  مداتفا  یمن  تنحم  نیا  هب 

لاصو حبص  هب  ار  رظان  قارف  ماش  نتخادنا و  کبک  رب  ار  زاب  راکش و  هب  روظنم  هدازهاش  نتفر 
نتخاس لدبم 
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شوگ وزا  درک  اهنخس  نیا  روظنم  وچ 

شوهیب تشگ  دیشک و  رب  یشورخ 

تسج نیمز  زا  رظان  دایرف  نآ  زا 

تسد رب  تسد  بجعت  يور  زا  دز 

نیا اج  زا  درب  مقوش  هک 

لاصو حبص  هب  ار  رظان  قارف  ماش  نتخادنا و  کبک  رب  ار  زاب  راکش و  هب  روظنم  هدازهاش  نتفر 
نتخاس لدبم 
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تسیچ ادص 

تسیچ انشآ  يادص  نیا  مشوگ  هب 

تسا بارطضا  رد  لد  زاوآ  نیزا 

تسا بات  چیپ و  رد  ادص  نیز  ناج  گر 

تسیچ یمغیب  نیا  دش  صاقر  ملد 

تسیچ یمرخ  کشا  هدید  هار  هب 

تس هدید  هچ  مکشا  دود  یم  يداش  هب 

تس هدینش  يرادنپ  لصو  دیون 

تشادرب هک  شراب  دش  تسار  نم  دق 

تشادرب هک  شرازآ  تشگ  شوخ  ملد 

تسنوچ تسا  زارمه  هدنخ  اب  مبل 

تسنوچ تسا  زاسمد  قشع  اب  ملد 

باوخ زا  هدولآ  باوخ  تخب  دمآرب 

بآ ار  هناخ  دز  میداش  کشرس 

هار زا  دمآ  دهاوخ  هک  مناد  یمن 

هآ وا  لابقتسا  هب  لد  زا  تفر  هک 

دوب ابص  هارمه  زورما  يوب  هچ 

دوسآ محور  تشگ و  هزات  مناج  هک 

تفای نم  ناج  وب  نآ  زا  تحار  نامه 

تفای نهریپ  میسن  زا  بوقعی  هک 

دروآ مرای  يوب  هک  یتفگ  ابص 

لاصو حبص  هب  ار  رظان  قارف  ماش  نتخادنا و  کبک  رب  ار  زاب  راکش و  هب  روظنم  هدازهاش  نتفر 
نتخاس لدبم 
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دروآ مرامیب  نت  رد  یناج  هک 

يدیسر ناشفا  کشم  داب  يا  هر  ز 

يدیسر ناناج  روشک  زا  رگم 

تفای ناج  هتسخ  نیا  تیناشفا  کشم  ز 

تفای ناوت  ییوب  نینچ  نیچ  تشد  ز 

تحار تفای  مناج  هچ  رگ  وب  نیا  زا 

تحارج ار  ناج  دش  هزات  نکیلو 

رود نونج  يوم  ور  شیپ  زا  درک  وچ 

روظنم دید  ربارب  رد  هداتس 

هیاپ دیشروخ  نآ  لصو  قوش  ز 

هیاس وچ  دش  دوخیب  داتفا و  كاخ  هب 

وا يداو  قشع و  يارحص  اشوخ 

وا يداش  لصو و  مایا  اشوخ 

ییادج ماش  یکیرات  اشوخ 

ییانشور شلصو  حبص  دشخب  هک 

نارجه درد  رتنوزف  ار  واک  یسک 

ناناج لصو  رد  شیداش  رتنوزف 

رت ناگنشت  بل  نوچ  بآ  زا  دننک 

رتناج هنشت  دشاب  هکنآ  قوذ  دنک 

دشاب ماجنا  لصو  هک  يرجه  نانچ 

دشاب ماشآ  نوخ  هچ  رگ  شوخ  دوب 

لاصو حبص  هب  ار  رظان  قارف  ماش  نتخادنا و  کبک  رب  ار  زاب  راکش و  هب  روظنم  هدازهاش  نتفر 
نتخاس لدبم 
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تسا لاح  هتفشآ  درخ  بحاص  اجک 

تسا لاصو  دیما  هک  نارجه  نآ  رد 

هنارک ادیپان  تس  يرجه  ارم 

هنادواج نم  اب  تسوا  غاد  هک 

هاکناج نارجه  نیا  رد  يدوب  مغ  هچ 

هار ار  لصو  دیما  يدوب  رگا 

يدیماان ماش  هریت  نیز  ناغف 

يو رد  هک 

لاصو حبص  هب  ار  رظان  قارف  ماش  نتخادنا و  کبک  رب  ار  زاب  راکش و  هب  روظنم  هدازهاش  نتفر 
نتخاس لدبم 
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يدیفس دیما  تسین 

تسا هایس  ماش  نیا  حبص  تمایق 

تسا هاگحبص  تمایق  ار  ام  بش 

ناشیکرهم لصو  مایا  اشوخ 

ناشیا زا  دای  ناشیا ،  دنتفر  اجک 

دنتفخ كاخ  ریز  دنتفر و  همه 

دنتفهن ور  کی  کی  جنگ  ناسب 

شوه زا  دنتفر  رس  هب  رس  یماج  هب 

شود رب  دندرب  ناشمزب  نیز  همه 

باتیب درک  یتسم  باوخ  ناشنانچ 

باوخ رد  دندنام  ازج  حبص  ات  هک 

تس یبارش  نکفا  درم  هچ  بر  ای  لجا 

تس یبارخ  ار  وا  یبناج  ره  رد  هک 

راکافج خرچ  يراوخ  زک  ناغف 

رادافو نارای  دنتفر  همه 

شکلد تسییاج  انف  کلم  رگم 

شکورف اجنآ  درک  تفر  سکره  هک 

میسرپ لاح  ناشیا  زک  سک  دماین 

میسرپ لاوحا  دوخ  نازاسمد  ز 

تسیچ ناشلاوحا  نیمز  ریز  رد  هک 

تسیچ ناشلاح  نارادتسود  زا  ادج 

لاصو حبص  هب  ار  رظان  قارف  ماش  نتخادنا و  کبک  رب  ار  زاب  راکش و  هب  روظنم  هدازهاش  نتفر 
نتخاس لدبم 
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اجنآ تسیچ  ردارب  لاح  ارم 

اجنآ تسیک  وا  سنوم  قیفر و 

نم هدید  رون  هک  ین  ردارب 

نم �هدید  تنحم  ناج  دارم 

یناعم کلم  ورسخ  يدارم 

یناد هتکن  ریرس  زارفارس 

دنار نادکاخ  نیز  ات  مزع  دنمس 

دنام ردپ  یب  ینعم  رکب  نارازه 

شود رب  شود  ترکف  رکب  نارازه 

شوپ هیس  وا  يازع  رد  هتسشن 

هراکشآ متام  درگ  ناشور  ز 

هراپ ود  کی  ره  لد  متام  نیا  رد 

مغ �هحون  نیا  تسا  سب  یشحو  ایب 

متام فرح  يداش  مزب  رد  وگم 

یماقم ار  یمالک  ره  دشاب  هک 

یمالک ره  دراد  صاخ  ماقم 

هدازهاش دمآ  وچ  دوخ  شوه  هب 

هداتفوا رظان  رود  زا  دیدب 

دنام دوخ  يوناز  رس  رب  ار  شرس 

دنام دوخ  يور  ناشورخ  وا  يور  هب 

تسیچ تلد  لاح  مغ  رامیب  يا  هک 

لاصو حبص  هب  ار  رظان  قارف  ماش  نتخادنا و  کبک  رب  ار  زاب  راکش و  هب  روظنم  هدازهاش  نتفر 
نتخاس لدبم 
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تسیک تلزنم  رد  یلدیب  زور  هب 

ییوگ زار  یهاوخ  وچ  ییاهنت  ز 

ییوگزاب تلاح  هک  اب  ات  وگب 

تسیچ تا  هریت  مزب  عمش  اهبش  هب 

تسیکرد فرح  يور  فرح  ییوگ  وچ 

زاسمد تسیک  تمرگ  هآ  زا  ریغ  هب 

زاوآ مه  ددرگ  یم  هک  تهوک  زجب 

يرارقیب هآ  دود  زج  وگب 

راد ي هچ  رس  رب  یسک  یب  زور  هب 

مدامد کشا  هرطقزا  ریغ  هب 

تدرگ هب  ددرگ  یم  هک 

لاصو حبص  هب  ار  رظان  قارف  ماش  نتخادنا و  کبک  رب  ار  زاب  راکش و  هب  روظنم  هدازهاش  نتفر 
نتخاس لدبم 
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مغ بش  رد 

گنتلد هوک  زا  ینکفا  ار  دوخ  وچ 

گنس زجب  دیآ  یم  هک  رس  رب  ارت 

رظان شیوخ  لاح  هب  دمآ  زاب  وچ 

رضاح دید  ناناج  هدید  شیپ  هب 

دید وا  يوناز  رس  رب  دوخ  رس 

دید وا  يور  رب  دوخ  درگ  رپ  خر 

لاحشوخ تساخرب  نتشیوخ  ياج  ز 

لابلا غراف  يرود  جنر  درد و  ز 

وت یتسیک  ایآ  هک  دش  ناشورخ 

وت یتسیچ  ایآ  روح  ای  کلم 

ربارب ردنا  ییوت  ناو  نیا  منم 

رواب لاح  نیا  ارم  دیآ  یمن 

تسا مادک  ایآ  يرپ  ای  نیا  ییوت 

تسا مان  هچ  رخآ  ارت  نم  اب  وگب 

دنتفرگ رگیدکی  تسد  يداش  هب 

دنتفرگ رس  زا  یمرخ  ياون 

گنچ رد  گنچ  ناداش  دنتشگ  ناور 

گنهآ دندرک  یلدشوخ  ياون 

دنچ یتدم  زا  دعب  هکناز  رتشوخ  هچ 

دنویپ هتسسگب  مدمه  رای  ود 

لاصو حبص  هب  ار  رظان  قارف  ماش  نتخادنا و  کبک  رب  ار  زاب  راکش و  هب  روظنم  هدازهاش  نتفر 
نتخاس لدبم 
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ناشرگدکی زا  یهگآ  هدوبن 

ناشربخ مه  ماقم  هاج و  زا  هن 

زاس يرگنوسفا  دنک  هگان  کلف 

زاب مه  شیپ  ناشربخ  یب  دناسر 

ندروآ ياجب  زازعا  طیارش  ندرک و  ناشیا  لابقتسا  لاوحا و  تروص  زا  هانپ  ناهج  هاش  یهاگآ  لابقا و  هاگرگشل  هب  روظنم  رظان و  ندمآ 

شاب نامز  يانبا  سکع  رب  الد 

شاب نامداش  ییاونیب  زور  هب 

ینامداش زور  هب  روخ  دوخ  مغ 

یناگدنز یپ  رد  گرم  دراد  هک 

يراز هلال  سک  نازخ  یب  دنیبن 

يراهب دیان  درذگن  ات  نازخ 

دنچکی خاش  دزاس  وچ  یگرب  یب  هب 

دنمورب خاش  نیا  شزبس  رس  دنک 

رس فدص  بیج  رد  هلاژ  نوچ  دشک 

رسفا بیز  ار  ناهش  رخآ  دوش 

دباتنرب بقثم  مخز  رگ  رهگ 

دبای تسد  یک  ناتب  يوزاب  هب 

گنتلد دنچکی  ات  هچنغ  دشابن 

گنز درب  دوخ  زا  شا  هدنخ  یک  لد  ز 

نییعت هتشگ  یتقو  راک  ره  یلب 

نیریش تسین  دشاب  ماخ  امرخ  وچ 

ناشیا لابقتسا  لاوحا و  تروص  زا  هانپ  ناهج  هاش  یهاگآ  لابقا و  هاگرگشل  هب  روظنم  رظان و  ندمآ 
ندروآ ياجب  زازعا  طیارش  ندرک و 
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خاک نیا  رد  یلان  یم  هچ  یماکان  ز 

خاش زا  دتفا  دوخ  دش  هتخپ  نوچ  رمث 

ماخ �هویم  دتفا  خاش  زا  گنس  هب 

ماک شندروخ  دزاس  خلت  نکیلو 

نادنچ دنک  نادند  هروغ  زا  دوش 

نادند دنک  دیابب  اولح  زا  هک 

تماخ ياولح  مکش  درد  دهد 

تماک درک  دیاب  خلت  وراد  ز 

هگآ راک  زا  نآ  دیوگ  یم  نینچ 

هرمه روظنم  دشب  رظان  اب  وچ 

هب

ناشیا لابقتسا  لاوحا و  تروص  زا  هانپ  ناهج  هاش  یهاگآ  لابقا و  هاگرگشل  هب  روظنم  رظان و  ندمآ 
ندروآ ياجب  زازعا  طیارش  ندرک و 
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رای اب  روظنم  دش  تشد  يوس 

راتفگ رپ ز  بل  هدنخرپ و  یلد 

هتفرگ یتسد  رد  شخر  نانع 

هتفرگ یتسب  اپ  تسد  یتسد  هب 

مه اب  دنتفگ  یم  لصو  رجه و  ز 

مرخ هاگ  نادنخ  دندوب  یهگ 

روظنم لیخ  هگ  ان  دندرکرس  هک 

روش رپ  دیدرگ  ناهج  ناشاغوغ  ز 

هدازهاش يوس  دندرک  رظن 

هدایپ شدندید  شیوخ  بسا  ز 

یبیرغ نونجم  تسد  شتسد  هب 

یبیجع یصخش  وم  هدیلوژ  بجع 

تسیک بجع  صخش  نیاک  دنتفگ  مهب 

تسیچ یپ  زا  روظنم  تسد  شتسد  هب 

هدازهاش ناشیا  کیدزن  دش  وچ 

هدایپ نسوت  زا  دنتشگ  همه 

دنداتف شیاپ  رد  زجع  يور  ز 

دنداهن هر  كاخ  هب  ور  شزجع  هب 

دندیزگ یشخر  ات  درک  تراشا 

دندیشک رظان  يوس  شمیظعت  هب 

روظنم دیدرگ  نانعمه  رظان  هب 

ناشیا لابقتسا  لاوحا و  تروص  زا  هانپ  ناهج  هاش  یهاگآ  لابقا و  هاگرگشل  هب  روظنم  رظان و  ندمآ 
ندروآ ياجب  زازعا  طیارش  ندرک و 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1320ناهفصا   هحفص 974 

http://www.ghaemiyeh.com


رود يرکشل  نایم  رد  تریح  ز 

راتفگ مرگ  رظان  روظنم و  مه  هب 

رازلگ هدنخرف  نآ  فرط  ات  نینچ 

رظان تسشنب  يا  همشچ  فرط  هب 

رضاح تشگ  یشارت  رس  ششیپ  هب 

یک اپ  هب  شدرب  نونج  يوم  رس  ز 

یکاخ مرج  زا  كرچ  كاپ  شدرب  هب 

ناناج فیرشت  زا  تسارآ  ندب 

نادنخ روظنم  يوس  دمآ  لگ  وچ 

روظنم ناصاخ  �هلمج  زا  یکی 

رون تندید  زا  ار  هدید  يا  تفگب 

زار نیز  هدرپ  ییاشگ  رگ  دشاب  هچ 

زاب ناوج  نیا  ثیدح  ییوگ  ام  هب 

دینشب فرح  نیا  نوچ  روظنم  وا  زا 

دیدرگ راب  رهوگ  لعل  جرد  ز 

رظان لاح  حرش  شیوخ و  ثیدح 

رخآ هب  ات  لوا  دومرف ز  نایب 

زور نآ  هب  ات  رکشل  تسناد  یمن 

زورفا لد  نآ  تسا  رایرهش  نیچ  رد  هک 

هاگآ دنتشگ  نوچ  ود  ره  لاح  ز 

هاش يوس  دمآ  دیون  رهب  یکی 

ناشیا لابقتسا  لاوحا و  تروص  زا  هانپ  ناهج  هاش  یهاگآ  لابقا و  هاگرگشل  هب  روظنم  رظان و  ندمآ 
ندروآ ياجب  زازعا  طیارش  ندرک و 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1320ناهفصا   هحفص 975 

http://www.ghaemiyeh.com


نابناهج هاش  نوچ  هدژم  نآ  دینش 

ناگرزب اب  دمآ  لابقتسا  هب 

دنار نابز  رب  رظان  هاش  ياعد 

دناوخ نیرفآ  نادناهج  هاش  وا  هب 

روظنم يوس  ورسخ  تفر  شزوپ  هب 

روذعم راد  دش  ییهاریب  رگ  هک 

هدازهاش رد  رب  دنام  دوخ  خر 

هدایپ ناهاش  تا  هصرع  رد  يا  هک 

تساوخ ناوت  تیاهمرک  رذع  ناسچ 

میوگ یم  هچ 

ناشیا لابقتسا  لاوحا و  تروص  زا  هانپ  ناهج  هاش  یهاگآ  لابقا و  هاگرگشل  هب  روظنم  رظان و  ندمآ 
ندروآ ياجب  زازعا  طیارش  ندرک و 
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تساهنخس نیا  ياج  هن 

دندوب هصقلا  زور  دنچ  اجنآ  رد 

دندومن یم  ترشع  مزب  رد  نطو 

روشک رصم  هاش  درک  تراشا 

رکشل رهش  رب  دهن  ور  اجنآ  زک 

یهار دندیدرگ  رصم  مزع  هب 

یهاپس اب  رظان  روظنم و  هش و 

دندوشگ يداش  رد  دوخ  يارب 

دندومن اج  ینامداش  مزب  هب 

روظنم يداماد  تفص  رورس و  هاگمزب  فیرعت  رد  نداد  هولج  نارظان  رظن  رد  ار  وا  ندروآ و  نورب  هشیدنا  �هلجح  زا  لایخ  سورع 

رکب نیا  يایوج  ار  مظن  سورع 

رکف �هلجح  زا  راگتساوخ  دش  نینچ 

شخبحرف تشد  نآ  زا  ورسخ  نوچ  هک 

شخر دوخ  ياج  زا  دنار  رهش  مزع  هب 

دناوخ مرح  يوس  ار  روتسد  یبش 

دناشنب تسا  روتسد  هک  ییاج  نآ  هب 

شیکدرخ ياک  ار  وا  تفگ  هگنآ  سپ 

شیپ درخ  بحاص  ره  ییاناد ز  هب 

شیوخ ربون  لاهن  ات  منآ  رب 

شیوخ رورپ  ناج  �هتسرون  لگ 

يراکماک ضایر  ورس  یهس 

هاگمزب فیرعت  رد  نداد  هولج  نارظان  رظن  رد  ار  وا  ندروآ و  نورب  هشیدنا  �هلجح  زا  لایخ  سورع 
روظنم يداماد  تفص  رورس و 
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يرادمان زورف  ناتسب  لگ 

تمصع يارآ  مزب  عمش  نازورف 

تمصع يایرد  �هنادکی  رد 

روظنم هدازهش  اب  دقع  مدنبب 

روتسد هشیدنا  نیا  رد  ییوگ  یم  هچ 

جنس رهگ  دش  تمصع  جنگ  زا  ریزو 

جنگ رد  حاتفم  درک  ار  نابز 

جاتلاهرد ار  درخ  تیار  يا  هک 

جاتحم شیدنا  رود  يأر  تلقع  هب 

تسییار هدنخرف  يا  هشیدنا  وکن 

تسییاشگلد يار  ریبدت و  بجع 

راک نیا  رد  مبای  یمن  رتهب  وا  زا 

رایسب تسبوخدوش  عقاو  رگا 

روتسد تفر  ات  هش  درک  تراشا 

روظنم هب  وا  فرح  دومرف  نایب 

دنمدرخ روظنم  داد  شباوج 

دنویپ وت  زا  شناد  هتسسگب  يا  هک 

هاگرد مادخ  زا  مک  ار  هش  منم 

هاش يداماد  هدنب و  دح  هچ 

یمالغ رد  هش  دنک  رگ  ملوبق 

یمانکین سوک  رهد  رد  منز 

هاگمزب فیرعت  رد  نداد  هولج  نارظان  رظن  رد  ار  وا  ندروآ و  نورب  هشیدنا  �هلجح  زا  لایخ  سورع 
روظنم يداماد  تفص  رورس و 
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يرایتخا بحاص  هک  دشاب  وگب 

يراد هدنب  رایتخا  میوگ  هچ 

هاگرخ خرچ  رب  نم  لابقا  دنز 

هاش يداماد  لباق  رگ  موش 

روتسد درک  اج  هشداپ  دزن  هب 

روظنم تفگ  وا  اب  هک  اهنآ  تفگب 

دیدرگ داش  ورسخ  راتفگ  نآ  زا 

دیدرگ دازآ  مغ  دنب  زا  شلد 

ناراهبون لصف  دوب  ار  اضق 

ناراب هلاژ  يراهبون  ربا  ز 

يرابکشم رد  مدحبص  میسن 

يراهبون داب  ناج ز  رطعم 

زادرپ همغن  وس  ره  غرم  نارازه 

ناغرم تیص  رپ  ناهج 

هاگمزب فیرعت  رد  نداد  هولج  نارظان  رظن  رد  ار  وا  ندروآ و  نورب  هشیدنا  �هلجح  زا  لایخ  سورع 
روظنم يداماد  تفص  رورس و 
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زاوآ شوخ 

هداتف منبش  اوه  زا  نسوس  هب 

هداد بآ  یغیت  گرب  ره  هدش 

هدوشگ خر  زا  باقن  لگ  سورع 

هدومن عقرب  نوگ  راگنز  زا  خر 

هدرک هراپ  توسک  هچنغ  رب  ابص 

هدرپ لگ ز  زار  هداتفا  نورب 

يزیر کشم  رد  سفن  ره  هشفنب 

يزیب کشم  رد  هدش  اج  ره  ابص 

تسا دیب  کشم  خاش  لاز  یتفگ  وت 

تسا دیفس  شیوم  یکدوک  رد  وا  هک 

يوس ره  یباغرم ز  ياپ  نوچ  نایع 

يوج بل  رب  يدیب  خرس  لاهن 

مرخ هزبس  يراهب  ناراب  ز 

منبش رت ز  لگ  هچنغ و  غامد 

بالق تخادنا  بآ  رد  ناز  هشفنب 

بآ رد  دیب  سکع  دب ز  یهام  هک 

دوب رپس  ناز  ار  نوران  كرات  هب 

دوب رس  میب  شگرگت  گنس  زا  هک 

داشگب هدید  نوچ  ناوغرا  يوس  هب 

داتفا هدنخ  زا  نیمز  رب  هفوکش 

هاگمزب فیرعت  رد  نداد  هولج  نارظان  رظن  رد  ار  وا  ندروآ و  نورب  هشیدنا  �هلجح  زا  لایخ  سورع 
روظنم يداماد  تفص  رورس و 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1320ناهفصا   هحفص 980 

http://www.ghaemiyeh.com


دنیشن نوچ  سک  نآ  هدنخ  یب  یلب 

دنیب هماج  نوگلگ  يودنه  رب  هک 

رابنارگ دش  لگ  رگ  زبس  خاش  ز 

رادومن دس  ار  حزق  سوق  نایع 

ناراسهوک غیت  بآ  ات  دهد 

ناراهبون غیم  دروآ  دمن 

گنس لد  زا  وس  ره  هزبس  هدیمد 

گنز رد  هوک  غیت  هدیدرگ  ناهن 

زورون داب  ضیف  لگ ز  تخرد 

زودلگ تسیهاگرخ  هزبس  گنر  هب 

مگ نیتسوپ  رد  دش  دیب  لاهن 

مقاق دیشوپ  نیمسای  تخرد 

تخبناوج هاش  دز  نشج  مزع  هب 

تخت ناشن  رز  لگ  نوچ  هزبس  يور  هب 

دندیشکرس رکشل  نازارفارس 

دندیمرآ ناصاخ  تخت  ياپ  هب 

دناوخ ار  روظنم  دوخ  تخت  شیپ  هب 

دناشنب تخت  رب  شدوخ  يولهپ  هب 

دندیمرآ قلخ  دوخ  ياج  رب  اج  وچ 

دندیشکاهناوخ نامداخ  سلجم  هب 

ییاشگلد ناتسوب  یناوخ  هن 
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ییارس ناتسب  نیشنلد  تیاغ  هب 

ینامسآ یناوخ  درگ  ره  وارد 

یناشکهک نیمیس  قابطا  وا  رب 

یباحس هدینارتسگ  شطامس 

یباتفآ یمرگ  نان  ره  وارب 

رادرک سودرف  وا  نحص  تخرد 

رابرپ هدیدرگ  اه  هویم  ناولا  ز 

ار ناوخ  درب  نوریب  رالاسناوخ  وچ 

ار نارگ  لطر  نارگرس  دش  یم  ز 

بان یم  يانیم  دیدرگ  رضخ 

بآ رپ  هتشگ  یناگدنز  يوج  ز 

ییایپ ماج  زا  شوخرس  نافیرح 

رغاس رس 
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یم زا  هدیدرگ  نارگ 

ماج بل  رب  هداهن  بل  یحارص 

ماک شبل  لعل  زا  ماج  هتفرگ 

روگنا بآ  غورف  اهانیم  ز 

روط شتآ  اسوم  لخن  زک  نانچ 

هنابز انیم  زا  شتآ  هدیشک 

هناخ هب  شتآ  ار  ماج  هدنکف 

گنرلگ هدیدرگ  یم  یقاس ز  خر 

گنهآ هلان  برطم  هدرک  لبلب  وچ 

يزاس همغن  رد  یبرطم  وس  ره  ز 

يزای تسد  يدرک  گنچ  فلز  هب 

ین رس  رد  برطم  لعل  ياوه 

یپایپ دایرف  زاسمد  هدش 

زاوآ هداتفا  هاگمزب  رد  فد  ز 

زاس ناغف  سلجم  نابرطم  تسد  ز 

گنهآ دندرک  اون  نازاساون 

گنچ اب  تفگ  نوناق  هدرپ  رد  نخس 

هنارت شوخ  نابرطم  زا  داتف 

هناغچ گنچ و  �همغن  ملاع  هب 

روشک تفه  هاش  درک  تراشا 

رهوگ ود  نآ  دقع  دنتسب  ات  هک 
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نوریب هلجح  نیز  دش  وچ  روخ  سورع 

نودرگ هلجح  بیز  داد  رهوگ  هب 

لاحشوخ روظنم  دش  هلجح  يوس  هب 

لابقا هاج و  سورع  شدوصقم  هب 

يروصق یب  تشهب  رد  دمآ  رد 

يروح هولج  رد  فرط  ره  زا  وا  رد 

یتخت رود  زا  دید  درک  نوچ  رظن 

یتخب کین  روح  تخت  يور  هب 

یلاهن شدق  يربلد  غاب  ز 

یلاثم تنج  نشلگ  زا  شخر 

هتسشن یهام  يربلد  جوا  هب 

هتسب هلاه  رهوگ  هم ز  رود  هب 

جوا تیاغ  هتفرگ  یبوخ  وا  زا 

جوم وا  يوربا  ار  نسح  طیحم 

نارادجات وا  �هزمغ  هاپس 

ناراذگ رجنخ  وا  ناگژم  فص 

لد هیس  يودنه  ود  وا  مشچ  ود 

لزنم هناخیم  �هشوگ  هتفرگ 

ینادواج تایح  شلعل  بل 

یناگدنز بآ  هنشت  شلصو  هب 

رادقم هرذ  ناهد  نآ  یگنت ز  هب 
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راوشد دید  یم  رذگ  هار  سفن 

اهناج توق  رهب  نسح  ناوخ  هب 

امرخ ریش و  وا  بل  نادند و  ز 

يزاس هوشع  طاسب  يدرتسگ  وچ 

يزاب درب  یم  هم  رهم و  زا  خر  هب 

تخاس شیولهپ  رد  اج  تخت  يور  هب 

تخادنا ندرگ  رد  اهتسد  شقوط  وچ 

رایغا دش ز  یلاخ  هناختولخ  وچ 

رازاب مرگ  دش  ار  زان  زاین و 

يداد هسوب  ارنآ  تسد  نیا  یهگ 

رس نآ  یهگ 
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يداهن نیا  ياپ  هب 

ناتسد هب  يدیچ  وا  ران  نیا  یمد 

نادند هب  يدنک  نیا  بیس  نآ  یمد 

لیام روظنم  دش  غاب  يوس  هب 

لد ناس  هچنغ  شغاب  قوش  زا  تفکش 

گنهآ يزادنا  دیص  درک  شگندخ 

گنرلگ تشگ  ناکیپ  دیص  نوخ  ز 

دومیپ هار  يدزد  جنگ  يوس  هب 

دوشگب جنگ  زا  ار  لفق  نزوس  هب 

میس یهام  دش  نورد  یبادرگ  هب 

میم �هقلح  اب  دش  هتسویپ  فلا 

رت ؤلؤل  ناجرم  خاش  زا  دیکچ 

رهوگ لعل و  زا  جرد  تشگ  بلابل 

دیدرگ رود  یمزب  يراد ز  اوه 

دیراب كانمن  �هدید  زا  کشرس 

راب قرع  نوگلگ  تشگ  نیتسخن 

راک زا  تفر  دش  نورب  نوچ  نادیم  ز 

مان وکن  روظنم  تشگ  نوچ  رحس 

مامح يوس  دمآ  هناختولخ  ز 

شیوخ يوس  ار  رظان  دومرف  بلط 

شیوخ يولهپ  شدناشن  يزاسمد  هب 

هاگمزب فیرعت  رد  نداد  هولج  نارظان  رظن  رد  ار  وا  ندروآ و  نورب  هشیدنا  �هلجح  زا  لایخ  سورع 
روظنم يداماد  تفص  رورس و 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1320ناهفصا   هحفص 986 

http://www.ghaemiyeh.com


تیاکح رظان  اب  درکاج  ره  ز 

تیاهن یب  فطل  دروآ  اج  هب 

مادنا لگورس  نآ  تشاد  نیا  ضرغ 

ماگ يدز  نوریب  رگ  هناخ  زا  یهگ 

فطل رد  زا  دیآرد  رظان  اب  هک 

فطل رس  زا  دیاشگ  يو  رب  رظن 

یئابرلد يادف  ناج  نارازه 

ییاون یب  ياون  دشخب  ات  هک 

شیپ دروآ  يراتسود  قیرط 

شیوخ يداش  زا  رظن  عطق  دنک 

هناسف دهاش  رب  یمامت  سابل  ندیشوک و  هصق  راصتخا  رد  يراکماک و  �هبطخ  رد  نتشگ  هزاوآ  دنلب  يرایرهـش و  تخت  رب  هدازهاش  نتـسشن 
ندیشوپ

تخبناوج کلک  يرای  زا  نینچ 

تخت رب  رکف  تیب  هاش  دنیشن 

رظان روظنم و  مهب  اهتدم  هک 

رهاظ دندرک  یم  رهم  قیرط 

دوب ناشمارآ  ین  ربص و  مه  یب  هن 

دوب ناشراک  مه  يزاسمد  نیمه 

يراسگیم مزب  هب  مه  فیرح 

يرادتسود يوک  هب  مه  قیفر 

ینازخ داب  يزیمآ  گنر  ز 

ندیشوک هصق  راصتخا  رد  يراکماک و  �هبطخ  رد  نتشگ  هزاوآ  دنلب  يرایرهش و  تخت  رب  هدازهاش  نتسشن 
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ینارفعز ناتخرد  گرب  دش  وچ 

درک رذگ  نمهب  رکشل  نشلگ  هب 

درک رز  لاز  راک  زبس  تخرد 

ناشخرد قرب  �هدنخ  يارب 

ناتسپ درک  یم  نارفعز  رپ  نازخ 

نیرسن ياج  رب  خی  دیدرگ  نایع 

نیمیس تشخ  وج  بل  رب  هدنکف 

یهابت لاح  ار  بآ  امرس  ز 

یهانپ رد  هدیشک  ار  دوخ  خی  ز 

ناتسمز يامرس  بات  زا  باحس 

نادند هلاژ  زا  يدز  رگیدکی  هب 

كالفا شود  رب  دمن  يوربا  ز 

كات �هجنپ  هتشگ  کشخ  امرس  ز 

نتفر هب 

ندیشوک هصق  راصتخا  رد  يراکماک و  �هبطخ  رد  نتشگ  هزاوآ  دنلب  يرایرهش و  تخت  رب  هدازهاش  نتسشن 
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گنهآ تشاد  مک  نآ  زا  بآ 

گنس رب  هشیش  دز  وا  هار  رد  خی  هک 

هلال ماج  هلاژ  گنس  زا  تسکش 

هلایپ ار  سگرن  داتفا  كاخ  هب 

هزبس يوس  يد  رگتراغ  هدش 

هزبس يور  زا  گنر  هتسخ  نشلگ  هب 

هاش خر  دش  ینازخ  بت  بات  ز 

هاگ �هیاپ  زا  دز  هیکت  رتسب  هب 

راک یشتآ  ناسنادب  شدرک  لد  هب 

رادرک عمش  مد  ره  دیهاک  یم  هک 

دناوخ نتشیوخ  يوس  هب  ار  ناگرزب 

دناشنب شیوخ  هاگ  دص  رد  فص  هب 

هدازهاش هتسشن  شنیلاب  هب 

هداهن وناز  رس  رب  رس  مغ  ز 

هتسشن رظان  شرگید  يوس  هب 

هتسب راتفگ  زا  بل  یگنتلد  ز 

رهاظ گرم و  ناشن  هش  يور  هب 

رطاخ هتفشآ  شمغرد  ناگرزب 

دید نوچ  هاش  سلجم  لها  يوس  هب 

دیدرگ هدید  رد  شترسح  کشرس 

تساخرب روتسد  ات  درک  تراشا 

ندیشوک هصق  راصتخا  رد  يراکماک و  �هبطخ  رد  نتشگ  هزاوآ  دنلب  يرایرهش و  تخت  رب  هدازهاش  نتسشن 
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تسارایب ار  یلاع  تخت  رهوگ  هب 

نیچ هدازهش  ات  تفگ  هگنآ  سپ 

نیرز تخت  زارف  رب  دیآرب 

هاگنآ درک  ور  نایرصم  يوس  هب 

هاش امش  رب  مدوب  زورما  ات  هک 

دیشاب راکتمدخ  تسوا  نونکا  هش 

دیشاب راکرد  شیراکتمدخ  هب 

دیناشن ششیوخ  رز  تخت  رب  وچ 

دیناشف رهوگ  وا  رب  دوخ  تسد  هب 

دنتفگ دابکرابم  شناگرزب 

دنتفر هرهچ  زا  وا  هار  رابغ 

هنامز نوناق  تسنیا  یلب 

هنارت نیا  نونکا  تسه  ملاع  هب 

تخر هگتخت  زا  یسکات  ددنبن 

تخب هیاپ  رب  يرگید  دیاین 

یهالک رد  دجنگن  زگره  رس  ود 

یهاگتخت دشابن  اج  ار  هش  ود 

تسبرب تخر  هش  دش  دنچ  يزور  وچ 

تسشنب توبات  رب  تخت  ياج  هب 

دندیشک رس  رب  فلا  شناگرزب 

دندیرب مد  ار  ششکرس  دنمس 

ندیشوک هصق  راصتخا  رد  يراکماک و  �هبطخ  رد  نتشگ  هزاوآ  دنلب  يرایرهش و  تخت  رب  هدازهاش  نتسشن 
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شون نوچ  لعل  اب  یسب  نادق  فلا 

شوپ هیس  شتوبات  شیپ  یعمش  وچ 

روظنم كاچ  هدرک  هماج  وسکی  ز 

روش ناهج  رد  ششورخ  زا  هداتف 

زاس ناغف  رظان  شرگید  يوس  ز 

زاوآ هدنکفا  شا  هلان  ملاع  هب 

زازعا هب  شدندرب  كاخ  يوس  هب 

زاب شتبرت  زا  دندمآ  ناشورخ 

دنتفرگ مغ  سالپ  رب  رد  همه 

دنتفرگ متام  يا  هتفه  شتوف  هب 

زور متشهب  هب  ار  ناگرزب 

ندیشوک هصق  راصتخا  رد  يراکماک و  �هبطخ  رد  نتشگ  هزاوآ  دنلب  يرایرهش و  تخت  رب  هدازهاش  نتسشن 
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روتسد

روظنم يوس  دوخ  اب  درب  یمامت 

متام ناشنوریب ز  دروآ  ات  هک 

مه اب  دنتسشنب  شیع  مزب  هب 

تسا نینچنیا  يرآ  هویش  ار  ناهج 

تسا نیرق  مه  اب  شتنحم  طاشن و 

يداش زین  دنامن  دش ، مغ  رگا 

يدارمان دارم و  هر  رد  دوب 

هاش رگا  تسا  لاح  دب  شیورد  رگا 

هاگرذگ نیز  ندومن  دهاوخ  رذگ 

شیوخ رکشل  نادنچب  ندرم  مد 

شیوخ رهوگ  لعل و  ياهنزخم  هب 

یمامت ناز  ات  شدش  یک  رسیم 

یمارگ رمع  زا  هظحل  کی  درخ 

مدکی تخورفن  سک  هک  يرمع  نینچ 

ملاع ود  ره  جنگ  هب  شنارود  ز 

رخآ شمیدرک  انف  نوچ  ات  نیبب 

رخآ شمیدروآ  راک  رد  للخ 

ملاع جنر  یب  وا  هک  كدوک  نآ  وچ 

ملاع جنگ  دیلک  دروآ  تسد  هب 

رد زا  رپ  یناماد  هظحل  ره  دنک 

ندیشوک هصق  راصتخا  رد  يراکماک و  �هبطخ  رد  نتشگ  هزاوآ  دنلب  يرایرهش و  تخت  رب  هدازهاش  نتسشن 
ندیشوپ هناسف  دهاش  رب  یمامت  سابل  و 
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رپ دنک  یخاروس  هشوگ  ره  نآ  زو 

میراد كاخ  رد  ام  هک  اهرد  نیا  زا 

میرآ رب  ترسح  زک  دایرف  اسب 

روظنم رصم  هاش  هصقلا  دش  وچ 

روهشم تشگ  شداد  لدع و  ملاع  هب 

ترازو نییآ  داد  رظان  هب 

تراشب دش  یهاش  هب  شرود  زاوچ 

دنداشگ ناسحا  �هنیجنگ  رد 

دنداد داد  لدع و  داد  ملاع  هب 

دوب رثا  ناج  زا  ات  دندوب  یکی 

دوب رتشیب  مدره  لیم  ناشمهب 

تسییافج دب  ییافو  یب  نارای  ز 

تسین افج  ار  ناشیا  هک  نارای  اشوخ 

هنامز نایافو  یب  زا  ناغف 

هناسف يراک  افج  نوسفا  هب 

رهد مدرم  زا  افو  یشحو  وجم 

رهز زا  زگره  دیان  دهش  راک  هک 

ياو دس  ياو و  ناداهن  برقع  نیا  زا 

ياج دس  دنام  یمخز  ياج  لد  رب  هک 

دنراگزور ردنا  هک  نارای  نینچ 

دنراد هدرپ  رد  اهرازآ  یسب 

ندیشوک هصق  راصتخا  رد  يراکماک و  �هبطخ  رد  نتشگ  هزاوآ  دنلب  يرایرهش و  تخت  رب  هدازهاش  نتسشن 
ندیشوپ هناسف  دهاش  رب  یمامت  سابل  و 
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تسا میب  ياج  ار  نانت  نایرع  یسب 

تسا میلگ  ریز  رد  هک  برقع  نآ  زا 

دنچ نینچ  رخآ  میلگ  شقن  یی  هن 

دنویپ ياج  کی  رد  دوب  یناوت 

رادید يامنم  تفص  اقنع  سک  هب 

راو ایمیک  نک  ناهن  ور  مدرم  ز 

ینثم تاجانم  هب  ار  نخس  همتاخ  نتخارفا و  تغارف  ملع  نایب  �همتاخ  هاگنادیم  رد  نتخاس و  نابز  ود  �هناخ  راگرپ  زا  ار  نخـس  راگرپ  �هریاد 
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یجنر میدید  رگ  هک  هللادمحب 

یجنگ روط  نیا  میتفای  رخآ  رد 

رد
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هداهن اهرهوگ  هتفسان  وا 

هداشگان نونکا  هب  ات  شمسلط 

یناگیاش جنگ  هچ  دزیا  مان  هب 

یناهج رهوج  رپ  دیدرگ  وا  زک 

مداشگ ار  شمسلط  ناسآ  وگن 

مداد هشیدنا  نیا  رد  یناج  رپ  هک 

تفای ناوت  یجنگ  نینچ  يراوشد  هب 

تفای ناوت  یجنر  یب  جنگ  یک  یلب 

رایسب هماخ  نوچ  دش  هریت  مغامد 

راگرپ شقن  نیا  مقر  مدرک  ات  هک 

زاس ملق  مدرک  ار  هشیدنا  وم  ز 

زادرپ هرهچ  ار  ناتبعل  نیا  مدش 

مایا تخوس  مروخب  نوچمه  یسب 

مار نایناحور  نیا  دنتشگ  ات  هک 

دیشروخ وچ  مدرک  یسب  يزیخ  رحس 

دیما هار  كاخ  دیدرگ  رز  هک 

شتآ هب  متفر  ورف  رپ  هتوب  وچ 

شغ یب  دیدرگ  الط  نیا  رخآ  هک 

متفرگرب رگ  هر  كاخ  یتشم  هک 

متفرگ رز  سابل  رد  شناور 

بات ناج  رهم  نم  رطاخ  دش  رگم 
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بان رز  هر  كاخ  دیدرگ  وزک 

دیما ناک  زا  ما  هدروآ  نورب 

دیشروخ جات  بیز  هب  قیال  رز 

دیآرب ناک  زا  يرز  شغ  یب  نینچ 

دیازب ناکما  ردام  زک  ناک  هچ 

دیدرگ بامیس  رز  هک  ندعم  نیا  رد 

دیدرگ بایان  ایمیک  ناسب 

بامیس وچ  مدید  یسب  یناشیرپ 

بان رز  یتشم  نیا  عمج  دش  ات  هک 

تسین يرگید  ناک  مبان ز  رز 

تسین يرگید  ناشن  مه  رد  نیدب 

مدرک كاپ  لد  یشیالآ  ره  ز 

مدرک كالفا  �هلجح  رب  رذگ 

دندومن ور  ینعم  نارکب  نیا  هک 

دندوشگ تعلط  زا  بیغ  باقن 

تسا بیغ  هاگتولخ  رکب  واک  نخس 

تسا بیع  هاگرخ  رد  هدیدرگ  ناهن 

دیامن ور  یک  يا  هدولآ  ره  هب 

دیاشگ ور  زا  یک  بیغ  باقن 

دناوخ هشیدنا  رود  مظن  نیاک  یسک 

دنادن شفینصت  خیرات  رگا 
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فیعضت هب  یس  تبون  جنپ  درامش 

فینصت خیرات  شدشاب  شش  اب  هک 

رکف دش  هک  نوناق  نیا  هب  رگ  دنادن 

رکف رپ  تایبا  همه  زا  دیوجب 

ییاتس دوخ  قیرط  رگ  مدیزگ 

ییاوه ياهنخس  مدرک  نایب 

دوب نخس  لها  تنس  رب  انب 

دوب نم  دح  یک  نخس  نیا  هن  رگ  و 

دناوخ رادقم  یب  مظن  نیاک  یسک 

یکی را  تیب  دس  ز 
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دناد راکرپ 

دزود هدید  اهرگد  نآ  بیع  ز 

دزورفرب ار  نیا  فصو  غارچ 

دزاس هشیپ  ییوج  بیع  مسر  هن 

دزاب هشیدنا  نیا  رد  دوخ  تایح 

میوگن اهتیاکح  نیاک  هب  نامه 

میوج بیع  دشاب  هک  نم  مشاب  هک 

شک نم  بیع  رب  يا  هدرپ  ایادخ 

شک نهد  رد  ناریگ  فرح  نابز 

صاخ تلاح  نآ  هدب  ار  ممالک 

صاقر لاح  لها  دندرگ  وزک 

دودنا رز  بلق  نیا  رب  يرهم  هنب 

دوز دوش  جیار  ناهج  کلم  رد  هک 

هدیسرون سورع  ابیز  نیا  هب 

هدیشک تعلط  زا  هدرپ  ون  زا  هک 

ددرگ ریگملاع  هک  یتخب  هدب 

ددرگ ریپ  اهیعلاط  یب  زا  هن 

ینعم جنگ  نیا  �هتفسان  رد 

يوعد جنر  درادن  ینعم  رد  هک 

راد ناما  رد  شنانئاخ  تسد  ز 

راد نادواج  ششیوخ  ظفح  کلم  هب 
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برای زاس  شماع  صاخ و  لوبق 

برای زاس  شماقم  اهرطاخ  هب 

نیریش داهرف و 

زاغآرس

زورفا شتآ  هد  يا  هنیس  یهالا 

زوس همه  لد  ناو  یلد  هنیس  نآ  رد 

تسین لد  تسین ، يزوس  هک  ار  لد  نآ  ره 

تسین لگ  بآ و  زا  ریغ  هدرسفا  لد 

دودرپ هنیس  نادرگ ، هلعش  رپ  ملد 

دولآ شتآ  نتفگ  هب  نک  منابز 

درورپ درد  ینورد  نک  تمارک 

درد نورب  درد و  نورد  يو  رد  یلد 

ییاور ار  ممالک  هد  يزوس  هب 

ییادگ شتآ  دنک  یمرگ  نآ  زک 

هن نیبج  رب  یقشع  غاد  ار  ملد 

هد نیشتآ  ینایب  ار  منابز 

درادن یبات  لد  زوس  زک  نخس 

درادن یبآ  وزا ، بآ  رگ  دکچ 

رون یب  تخس  مراد  هدرسفا  یلد 

رود ینشور  تیاغ  هب  وز  یغارچ 

ار ما  هدرسفا  لد  یمرگ  هدب 
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ار ما  هدرم  غارچ  نک  نازورف 

ییانشور مرکف  هار  درادن 

ییادگ مراد  يوترپ  تفطل  ز 

زادنا وترپ  دوبن  وت  فطل  رگا 

زار �هنیجنگ  اجک  رکف و  اجک 

هنیس جنک  ره  رد  زار  جنگ  ز 

هنیفد دس  وت  نزاخ  هداهن 

جنر دس  هب  دوبن ، رگ  وت  فطل  یلو 

جنگ همهنآ  دباین ز  سک  يزیشپ 

يراد هنیجنگ  دس  جنک ، ره  ردوچ 

يراذگ مدیمون  هک  مهاوخ  یمن 

چیپ دیما  نیا  هار  هب 
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چیپ رد 

چیه رگد  دیاب ، یم  وت  فطل  ارم 

راگدرورپ شیاتس  رد 

اهنابز شخب  ینشاچ  مان  هب 

اهنایب رد  ینعم  جنس  توالح 

زیر رکش  ياهنابز  شاپرکش 

زیگنا تلاح  ياه  هتکن  نیریش  هب 

دنخ رکش  ار  نابوخ  هداد  يدهش  هب 

دنویپ داد  دناوت  لد  اب  لد  هک 

غاد ناقشاع  رب  یشتآ  زا  داهن 

غاب رب  هنعط  دس  دنز  وا  غاد  هک 

زانط راک و  نیریش  تخاس  ار  یکی 

زان نک  زان  نیریش  وت  نیریش  هک 

داتسرف رس  رب  يا  هشیت  ار  یکی 

داهرف وت  يداهرف  هک  نک  یم  ناج  هک 

شوشم نونجم  درک  ار  یکی 

شک یم  هک  شریجنز  داد  یلیل  هب 

وا دهد  وا  يزیچ  زیچان  ره  هب 

وا دهد  وا  يزیزع  ار  نازیزع 

راوخ دنک  ار  سک  وا  هکنآ  ادابم 

راوشد تسیراک  ندش  وا  راوخ  هک 
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نک یم  زان  ور  دهد  تزع  ترگ 

نک یم  زاب  ترسح  مشچ  هنرگ  و 

زور دنک  بش  یتخس  هب  سک  دهاوخ  وچ 

زوی زا  وهآ  نوچ  دمر  تحار  وزا 

راک دتف  تحار  اب  هک  دهاوخ  رگو 

رادرس زا  تخت  رس  رب  اپ  دهن 

شدنلب دهاوخ  وا  هک  رس  نآ  دنلب 

شدنژن دهاوخ  وا  هک  لد  نآ  دنژن 

يرابتعا ناسنآ  دشخب  یگنس  هب 

يرادجات دناشن  شجات  رب  هک 

شیاطع دشخب  يا  هریت  كاخ  هب 

شیاج هدید  ددرگ  هک  يردق  نانچ 

راخ ات  ریگ  لگ  زو  گنس  ات  لگ  ز 

رای یتیصاخ  اب  زیچ  ره  وزا 

هداتف ارحص  رد  هک  يراخ  نآ  هب 

هداهن يرامیب  درد  ياود 

ییایگ خاش  نیمز  زا  دیورن 

ییاود شگرب  رب  تس  هتشونن  هک 

تس هداشگ  ناسحا  هتسبان  رد 

تس هداد  تسیاب  یم  هچنآ  سک  ره  هب 

شیبو مک  زا  سک  ره  تایرورض 
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شیپ شا  هداهنب  هدرک و  ایهم 

ملاع عضو  هداهن  یبیترت  هب 

مک ین  شیب و  دشاب  يوم  کی  ین  هک 

تسییاوه شکرس  ره  شخب  انمت 

تسییاون شکلد  ره  نابنج  سرج 

نازادگ ناج  زان  زورفا  غارچ 

نازاب قشع  روط  زومآزاین 

اهوزرآ دنب  لفق و  دیلک 

اهوجتسج هار  نیب  تیاهن 

ددرگ لاح  نیرق  شفطل  رگا 

ددرگ لابقا  اهرابدا  همه 

وا قیفوت  رگو 
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ياپ دهن  وس  کی 

يار زا  هن  دیآ  راک  ریبدت  زا  هن 

تسا چیپ  يور  شفطل  هک  فقوم  نآ  رد 

تسا چیه  تسا ، چیه  اهریبدت  همه 

ییانشور دشخبن  رگ  ار  درخ 

ییار هریت  رد  دبا  ات  دنامب 

هار نیا  رد  دشاب  نآ  لقع  لامک 

هاگآ چیه  زا  متسین  دیوگ  هک 

دنوادخ اب  زاین  زار و  رد 

دوب ملق  هن  حول و  هن  ادنوادخ 

دوب مقر  یب  شنیرفآ  فورح 

هماخ زیت  تمکح  هب  دش  تدارا 

همان درک  یمان  لقع  مان  هب 

كاخ �هطقن  ات  لک  لقع  فرح  ز 

كالاچ کلک  نآ  تشون  شبنج  کی  هب 

بابان دوبان و  نامه  یهاوخ  شرو 

بآ رب  شقن  زا  رتدوبان  دوش 

زیت ملق  يدرک  تتمحر  هن  رگا 

زیوالد شقن  همهنیا  يدید  هک 

یناکف نک  هاگراک  شوقن 

ینادواج يدوب  بیغ  یط  هب 
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چیپ رپ  شقن  نیدنچ  هک  یتسناد  هک 

چیه رب  چیه  زا  دومن  دناد  یسک 

یتسد زیت  يدرک  هک  تمحر  یهز 

یتسه گنرین  یتسین  رب  يدز 

گنرین شیدومرف  هک  تروص  نآ  ره 

گنژرا شقن  اپ  رب  هسوب  دس  شدز 

زاب شیدرک  هت  زا  هک  هدرپ  ره  ز 

زار �هرهچ  نارازه  دس  یتفهن 

نوچ هچ و  رب  ییاه  هدرپ  يدیشک 

نوریب زار  دتفین  هدرپ  زا  هک 

يداشگ ای  یتسب  هک  هدرپ  ره  ز 

يداهن نوریب  نورد  زار  دس  ود 

تسا نورد  رو  هدرپ  نوریب  رگا 

تسا نومنهر  ار  درخ  وت  زا  وتب 

ار درخ  يدرک  یمن  رگ  اسانش 

ار دب  کین و  يدرک  قرف  مه  زا  هک 

هنامز کین  دب و  يدوب  یکی 

هنایم زا  يدیشکاپ  توافت 

تفج مهب  يدندوب  موب  يامه و 

تفخمه باوخمه و  نورد  هضیب  کی  هب 

يدوب راک  ار  نآ  لابقا  اب  هن 
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يدوب رابدا  �هنعط  ار  نیا  هن 

ار کحم  نیا  لقع  هتخودنا  وت  ز 

ار کی  هب  کی  رایع  دجنس  یم  هک 

يراد هک  تردق  �هداز  نیدنچ  ز 

يراوخ كاخ  زا  یتشادرب  یفک 

كاخ فک  نآ  یتشرس  تزع  ناد  هب 

كالفا ماب  رب  دش  هفرش  بیز  هک 

رب یتسب  يرکیپ  زارط 
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لگ نآ 

لد دس  هب  ناج  وا  قشاع  دمآ  هک 

زاب یتشاد  شنامداخ  اج  هد  هب 

زازعا ردق  نیدنچ  كاخ و  یتفگ  هک 

تسیراک زمر  نداد  ردق  نیا  كاخ  هب 

تسیراسکاخ رد  ام  شیپ  تزع  هک 

سپ رد  هلمج  زا  شاب  كاخ  وگ  دش  هچ 

سب شتزع  نیا  متشادرب ، شنم 

شیپ یتشاد  شک  نامداخ  نآ  رب 

شیب رشح  دس  تمدخ  هب  يدیناود 

يامرفراک ینارب  نامرف  همه 

ياجرب ياپ  تمدخ  هار  رد  همه 

هداتس اج  هد  مداخ  هد  نآ  زا 

هدارا دیامرف  هچ  ره  ایهم 

ملاع مودخم  هد  هک  مداخ  هد  هچ 

مک ناش  هیاس  ام  رس  زا  ادابم 

راب رد  رب  اهنآ  زا  جنپ  يدناشن 

رادربخ ملاع  همه  لاوحا  ز 

مسج ملاع  مسج و  ناراد  رذگ 

مسق ره  اهتروص ز  هار  ناشیا  رب 

هاگیب هاگ و  وا  اب  جنپ  ناصاخ  ز 
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هاگرد نوریب  هگچیه  هدیدن 

رومأم صاخ  لغش  هب  کی  ره  هدش 

رود رگیدکی  زا  کیل  عمج  اج  کی  هب 

يراد زار  رد  مدق  تباث  همه 

يراگزاسرد رگیدکی  اب  همه 

يدرپس ار  ناشیا  هنییآ  یکی 

يدرتس نوچ  شگنز  هک  یناد  دوخ  هک 

هداشگرب عقرب  هچ  ره  نوریب  ز 

هداتفوا شسکع  هنییآ  نآ  رد 

تسا شیپ  هک  ارنآ  يا  هنییآ  نینچ 

تسا شیوخ  ياجرب  دوش  نیب  دوخ  رگا 

تسوپ یتسارآ  زغم  هب  ار  شغامد 

تسود هگتولخ  نیاک  شیداد  یلد 

شغامد رد  يداشگ  یهار  لد  ز 

شغارچ رد  لد  شتآ  يدنکف 

يدرک هناورپ  درخ  ار  شغارچ 

يدرک هناوید  یملاع  شکشر  ز 

شوه رگا  تسا  عبط  رگا  تسا  لقع  رگا 

شود رب  دنراد  شتمدخ  ياول 

رتخا خرچ و  سفن و  لقع و  تمدخ  هب 

رب رد  تسد  هداتس  ششیپ  همه 
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كاخ یفک  اب  هلا  هلا  تسا  فطل  هچ 

كارتف هب  شخرچ  رس  یتسبرب  هک 

دنک اپ  ناج  را  دینامسج  رگا 

دنکاخ تشم  نیا  تمدخ  رد  همه 

يراک هب  کی  ره  ام  رهب  زا  همه 

يرابتعا مشچ  تسین  اغیرد 

تسا ناهن  رو  اراکشآ  رگ  ام  ز 

تتمحر فطل و  ز 
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تسا نایب  حرش و 

شیوخ یتسه  مامت  زا  میدرکب 

شیپ ارف  تفطل  زج  چیه  دماین 

دناشفرب نماد  وت  فطل  رگا 

دنامن يزیچ  یتسین  زج  ام  ز 

مدرم يازجا  تتمحر  یب  دوب 

مگ یتسین  ردنا  دب  ياهتفص 

دنیوپن رگ  اپارس  یتسه  هر 

دنیوجب رگ  ار  ام  دنبای  مدع 

يوسنآ یتخل  مه  مدع  زا  کلب  مدع 

يور مدع  رد  هتفهن  ياهیدب 

میناد کین  دب  زجب  دیان  ام  ز 

مینام کین  ات  نک  کین  ار  ام  وت 

زور بش و  نک  دوخرب  هیرگ  وک  یسک 

زومآدب شتآ  ودب  يراذگب  هک 

دشابن يدوس  ار  هیرگ  نآ  یلو 

دشابن يدود  رگج  رد  وت  زا  هک 

هنایم رد  وت  زا  دیاب  يرارش 

هنابز ناز  ناوتب  تخوس  خزود  هک 

میراد شوپ  سخ  يدوخ  رد  اهیدب 

میرآرب دوخ  زا  دود  هک  یقرب  هدب 
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دوخ زا  نکام  هار  عمش  یشخرد 

دوخ زا  نک  ارام  وش و  ار  ام  دوخ  وت 

لاح ششوخ  يدرک  دوخ  ار ز  وک  یسک 

لابقا يوک  نز  کلف  رب  وگ  ورب 

يوک نیا  رد  سک  نآ  لد  لاح  اشوخ 

يوگ شدنادرگ  یم  وت  ناگوچ  هک 

تسنآ نادیم  رس  يوگ  کلف 

تسناجلوص نآ  مخ  رد  شیوگ  هک 

ییوگ میراد  اوه  ناگوچ  هب 

ییوس هب  مد  ره  شدنادرگ  سوه 

ار اوه  ناگوچ  تسد  زا  شکب 

ار ام  نابنج  اوه  رس  رب  نکش 

هتسب تسد  ار  اوه  ام  زا  ربب 

هتسکش رس  دراد  تخس  ار  ام  هک 

دنناتب ار  ام  نآ  هک  ییاهاوه 

دنناج بات  خزود  مسج و  تشهب 

دنسپم هناختب  ار  هبعک  نوچ  لد 

دنسپم هناگیب  اب  تست  میرح 

سوسفا دس  لد  دش  منص  رپ  یتشنک 

سوقان رانز و  زا  رپ  شماب  رد و 

ار ام  رانز  سوه  دش  تیاوه 
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ارام رآ  زاب  تب  رانز و  نیزا 

لطاب تس  یشیک  نیا  رانز  تب و 

لسگب رانز  نکشب و  ام  تب 

تسا تشز  تست ، رکذ  رودزم  نابز 

تسا تشنک  سوقان  راکتمدخ  هک 

نز نت  هک  شسوقان  هب  یگنس  نکف 

ار وا  دبنج  دب  رگو 
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نز نهد  رب 

زات نورب  ام  تشنک  جارات  هب 

زاس نوگن  رس  ام  یتسه  بیلص 

رید نیا  راوید  هن  راذگب و  رد  هن 

ریغ رد و  دیآ  شیپ  هچ  ره  نازوسب 

یتسرپ تب  سابل  شکرد  ام  ز 

یتسه رانز  مه  زوس و  ار  نیا  مه 

تادارا تشگنا  هک  نک  تراشا 

تداهش ضرع  یپ  زا  میرآرب 

نک اوسام »  » یفن میلعت  ام  هب 

نکام ياپ  اترس  درو  تداهش 

تسیچ اوسام »  » یفن ریغ  تداهش 

تسیچ ادخ  الا  یفن  يال  دعب  ز 

تفای یمرحم  وک  یسک  تولخ  نیا  هب 

تفای یمشاه  لوسر  نیقلت  هب 

«ص» ربمغیپ ترضح  شیاتس  رد 

تسا نیمز  نانوی  زک  لقع  میکح 

تسا نیشنالاب  همه  رب  هچ  رگا 

دنیشن دنسم  رب  عرش  اج  ره  هب 

دنیبن رد  نورب  رد  زج  شسک 

یهالا ناویا  تسا  عرش  یلب 
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یهاش گنروا  وا  ردنا  توبن 

تسارآ سلجم  توبن  شک  یطاسب 

تساج وا  رد  ار  یلوضفلاوب  ره  اجک 

هاگیب هاگ و  دیوپ  دنچ  ره  درخ 

هاگرد نوریب  زج  ياج  دباین 

ياج رد  نوریب  دنک  ات  دشوکب 

ياپ دنک  مگ  دیآ  رد  کیدزن  وچ 

ماک رد  ات  یماگ  شاب  وگ  دش  هچ 

ماگ کی  هچ  خسرف  کی  هچ  دوبن  اپ  وچ 

راب رد  ات  دیآ  هک  يروک  اسب 

راوید هب  دبوک  رس  تسین  شمشچ  وچ 

دیآرب یگناب  نورد  زا  مه  رگم 

دیآرد شمیدرک ، فطل  یمشچ  هک 

دیواج يارغط  اب  هک  ناویا  نیا  رد 

دیما میب و  مکح  دنرآ  نورب 

ریدقت نایارآ  دنسم  توبن 

ریخست دندرک  ناج  میلقا  وا  زو 

کلملا هللا»  » �هبطخ یلاع  هب 

هام ات  تفررب  ناشتیص  یهام  ز 

روهمج راک  يالص  رد  ار  ناهج 

روشنم دندرک  وت  رهق  فطل و  هب 
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دنهاوخ جات  تخت و  هک  یناهاش  هن 

دنهاوخ جاب  ناریو  ياه  هد  نیزا 

دنناج ریگ  روشک  هک  ناهاش  نآ  زا 

دننادواج کلم  شخب  تیالو 

زاس یب  گرب و  یب  ره  هب  ناشاهاطع 

زان تمعنرپ و  �هضور  نارازه 

ناشاطع رتمک  دبا  کلم  دوب 

ناشادگ وش  يرادن  رواب  رگا 

هنازخو لیخ  زا  غراف  یناهش 

هنامز ناشیهاشداپ  لیفط 

همه
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هدیزگرب شنیرفآ  زا 

هدیرفآ تاذ  کی  رون  زا  همه 

یلالجلاوذ رون  نیع  یتاذ  هچ 

یلازیال هلا  هلا  يرون  هچ 

تس یحور  راثآ  اجک  ره  شرون  ز 

تس یحوتف  اج  ره  شردنا  تمدخ  هب 

شدوجو یئاغ  تلع  ار  ناهج 

شدوج رحب  جوم  هلمج  دوجو 

نینوک تخت  رادجات  دمحم 

نیز زا  رپ  بیز و  زا  رپ  يو  زا  نوک  ود 

زورفا مجنا  خرچ  مشچ  غارچ 

زور بش و  رام  وت  زرح  شمان  ز 

يوپ ناکمال  راوس  نادیم  کلف 

يوک نامسآ  ناجلوص  هرجم 

ازع تال و  راک  زومآ  تسکش 

يرسک قاط  رد  وا  زا  يزاسنوگن 

تشم کی  هب  وآ  يوضو  بآ  هدش ز 

تشدرز هاگشتآ  زا  دود  نودرگ  هب 

دنکفا رد  اپ  زا  بیلص  وا  هوکش 

دنزاپ دنز و  دزوسب  مزیه  نازک 

یباتفآ دمآرب  وز  ار  برع 
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یبات دوب  یتسه  حبص  يو  زا  هک 

يور دنک  ناهنپ  نوچ  هک  يدیشروخ  هن 

يوس ره  تملظ ز  ار  رهد  دراذگ 

تسا باقن  ردناک  يرین  نازورف 

تسا باتفآ  رسارس  ملاع  وزا 

دمآ رونا  رهم  هک  وا  عرش  ز 

دمآ رس  يالاب  رهم  ار  ناهج 

رود ناهج  زا  رفک  تملظ  دش  نانچ 

رون دوش  نایور  تب  لاخ  هگان  هک 

درک نآ  هکم  اب  شدلوم  تزع  ز 

درمو نز  يزور  نابش  ره  ردنا  هک 

لگ زکرم  دح  راچ  زا  دوجس 

لباقم رد  تبون  جنپ  شدنرب 

هدرک هار  کی  ار  هار  نارازه 

هدرک هاتوک  ناورهر  رب  نخس 

دوصقم ناراد  هر  هب  هر  هدرپس 

دوبان هدرک  ار  هر  نالوغ  همه 

دوب ناهن  مدآ  لگ  بآ و  نایم 

دوب نامز  رخآ  ربمغیپ  وا  هک 

دنویپ فرح  کی  سفن  اب  هدادن 

دننام هکس  هتشگن  رز  شقن  هک 
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مارآ هب  ات  يو  زا  ریگ  شبنج  ز 

ماهلا یحو و  زومر  الا  دوبن 

شنیرفآ يامزآ  بلق  دش  وچ 

شنیب لها  دنناد  هک  يرایعم  هب 

تسد نامسآ  يوس  دروآ  تسخن 

تسکشب هام  بلق  میس  ار  کلف 

يراسمرش شدید  وچ  دوخ  دقن  ز 

يرایع لماک  شداد و  یتسرد 

بلق يا  مدمآ  ینعی  هک 
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ناراک

نارایع صقان  ندرک  لماک  هب 

نتسکش زا  دعب  ات  تسیبلق  ارک 

شتسد هب  مراپسب  هدرک  شتسرد 

دوب رمق  قش  نیمه  شتسد  رد  هن 

دوب رنه  دس  شنیا  زا  تشگنا  ره  هب 

ماع رگا  تسا  صاخ  را  یتسه  تخت  هب 

مار وا  نامرف  �هطیح  رد  همه 

تسوا تدم  داز  هناخ  هنامز 

تسوا تمدخ  ردنا  زاب  يدرخ  ز 

هدرک ماو  یبات  زور  شیور  ز 

هدرک مان  شباتفآ  هنامز 

ماع تمحر  بنج  هب  میوگ  یم  هچ 

ماو تبسن  ماو و  هدوهیب  دوب 

يرات هداد  دوخ  يوسیگ  زا  بش  هب 

يراثن ار  بکاوک  بش  ره  وا  رب 

دنناتس شدوج  �هنیجنگ  زا  مه 

دنناشف شیوم  رب  هک  ییاهرهگ 

شهار هب  يرمع  نامسآ  هدیود 

شهاگتخت دوخ  �هورذ  هدرک  هک 

يرابکشا هدرک  ربا  هیام  هچ 
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يرادرتچ لغش  هصاخ  هتشگ  هک 

كالفا دیشروخ  وا  لغش  کش  رز 

كاخ رب  شیوخ  رتچ  ماش  ره  دنز 

هنایزات رس  رب  دوب  شباحس 

هنادواج نسح  قلخ و  نآ  دید  وچ 

شدنزگ عفد  رد  تخوس  يدنپس 

شدنپس دود  دش  عمج  الاب  هب 

كاب شتسین  دوخ  دب  مشچ  زا  یسک 

كاپ دزیا  »ش  داکی نا   » دناوخ هک 

تسنادواج رون  هک  هصرع  نآ  رد 

تسنانع کباچ  وا  رد  ناج  قارب 

هدنار شیپ  يدح  هب  ات  تبینج 

هدنامزاب شزین  هیاس  یپ  زا  هک 

ياپ دهن  اجنآ  باتفآک  اج  ره  هب 

ياج ار  هیاس  دشاب  راوید  سپ 

كاخ رس  رب  رگ  شا  هیاس  يداتف 

كالفا بیج  زا  يدزرب  رس  نیمز 

هیاس درپسن  شتمدخ  هار  وچ 

هیام دنام  شدوب  هک  یتسپ  نآ  رد 

رود زا  يدیسوب  نیمز  هیاس  شرگ 

رون شیپ  زا  نامالغ  نوچ  يدیود 
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ماجنا تدحو  برق  مزب  قوذ  هب 

ماگ کبس  شدوب  یبلاق  ناسنادب 

شگنس تسب  یم  مکش  رب  هنرگ  هک 

شگنرد اج  رگید  هب  سک  يدیدن 

اهناج لصا  بلاق  هچ  هللا  یلاعت 

اهناور شفطل  �هیاسرد  ناود 

ملاع ناج  بلاق  هن  بلاق  یهز 

ملاع ناناج  سب  ناج و  اهنت  هن 

رادرب هزادنا  درخوگ  شمسج  ز 

راذگب هدرپ  رد  نامه  ناج  ثیدح 

هدرپ یب  دوش  رگ  مسرت  هک 
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زار نآ 

زامغ مهو  فیرح  سک  دشابن 

دشاب شناج  نیاک  یسک  بلاق  نآ  رد 

دشاب شناسآ  ندشرب  نودرگ  هب 

دش رب  نامسآ  رب  ربمغیپ  هک  یبش  یگنوگچ  رد 

رون �همشچرس  زا  رتنشور  یبش 

روتسم زور  باقن  رد  بش  خر 

ار نامسآ  تلود  حبص  هدیمد 

ار ناوج  تخب  هتخیگنا  باوخ  ز 

گنهآ بش  ناغرم  زور  زا  کش  هب 

گنت هجرف  رد  هرپیش  هدیزخ 

دوب ردقنآ  قرف  بش  زور و  نایم 

دوب رگد  دیشروخ  هرایس  ره  هک 

كالفا جوا  ات  ارثلا  تحت  زا  دش 

كاپ یگریت  زا  یلد  نوچ  هر  همه 

ینامسآ نالدنشور  همه 

یناه ما  يارس  درگ  ناود 

مظعا شرع  ات  ارستلود  نآ  زا 

مه رپ  رد  رپ  هتفاب  کیالم 

رصانع راوید  راچ  هنامز 

رداون عاونا  هتسبرب ز  یلح 
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ار نامسآ  هدوب  هک  اهرهوگ  ز 

ار ناشکهک  هار  هدرک  رد  زا  رپ 

شرف ات  شرع  زا  هتسارآ  یهر 

شرع رد  زا  شرف  رب  هتسج  یقارب 

ماو شکت  زا  قرب  یمرگ  یقارب 

ماگ کی  شرع  زارف  ات  ششرف  ز 

شنامگ مشچ  اپ  شقن  هدیدن 

شنانع سک  مهو  تسد  هدوسن 

هراخ هب  يدروخ  را  شلعن  برغم  هب 

هرارش یتسج  ات  دوب  قرشم  هب 

زیمهم مخز  یب  نیمز  يور  نیزا 

زیخ کی  هب  یتسج  نیمز  يوس  نآ  رب 

زاس منک  شیوپ  کت و  فاصوا  وچ 

زاوآ زا  شیپ  دزات  شوگ  رد  نخس 

ییوپ هصرع  رد  هدمآ  اج  ره  هب 

ییوگ هدرک  یط  نامسآو  نیمز 

راتفر ماگنه  شرد  اپ  ریز  هب 

رادیب هتفخ  روم  دیدرگ  یمن 

شرارق قشاع  لد  نوچ  يدوبن 

شراوس دش  ملاع  ناج  دهاوخ  هک 

« كالول  » هاش ناج  ملاع  ویدخ 
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كالفا ناکس  شرد  نامیقم 

« بیرال  » هاگتولخ يارآ  طاسب 

بیغ �هصرع  سانش  هر  هراوس 

 « هدبعبارسا  » وربش دمحم 

هد بش  زور و  دقع  مظن  ار  نامز 

رادرس لیخرس و  ار  هلمج  دمحم 

رادرب هار  زا  رفک  گنس  ار  ناهج 

ریگناهج نآ  قارب  زع  یهز 

ریگنانع يدوب  شدزیا  کیپ  هک 

ردق یهز  ار  یناه  ما  يارس 

ردب هم  نآ  يو  رد  دیبات  یم  هک 

زار �هقلح  رد  رب  لیربج  دزب 

رب يآ و  نوریب  هک 
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زات ناکمو  نوک 

يآ نورب  هلا ، یبن  ای  نورب آ 

يآ نورب  هم  نوچ  خر  اب  نورب آ 

هتسکش لد  ار  هم  هک  امرف  نورب 

هتسشن شتآ  رس  رب  تقوش  ز 

دنیشب هدژم  تلصو  ات ز  دراطع 

دیع بش  ردنا  تسا  بتکم  لفط  وچ 

زادرپ هرهز  لاح  هب  زات و  نورب 

زاس زا  هداتفا  شتقاط  گنچ  هک 

تیوزرآ رد  روخ  تس  هتفر  ورف 

تیور دیشروخ  ینام و  یقاب  وت 

شیب نیا  زا  نامرح  تدم  رگ  دشک 

شیوخ رجنخ  دوخرب  مارهب  دنز 

یسرپ هچ  دوخ  ناویک  سیجرب و ز  ز 

یسرک شرع و  ناشیا  رب  دیرگ  یم  هک 

نک ناشرای  یفطل  ماگ و  هن  نورب 

نک ناشراک  رد  یتمحر  هاگن 

شهاگباوخ زا  شرع  زورفا  ریرس 

شهار كاخ  ملاع  ود  دمآ  نورب 

داد نامز  داد و  نیمز  ملاع  کی  هب 

داد نادواج  ياقب  کی  رگید  هب 
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لیجعت هب  دمآ  زاب  شیپ  شقارب 

لیربج تخیوآ  باکر  رد  هدیود 

شمارتحا ياپ  تسارآ  باکر 

شماشتحا تسد  تسا  ریپ  نانع 

داد نانع  اصقا  دجسم  يوس  هب 

داد نامسآ  شخرد  اب  وپ  کت و 

عمج ایبنا  احیسم  ات  مدآ  ز 

عمش نآ  درگ  اسآ  هناورپ  همه 

دش ایبنا  ماما  دجسم  نآ  رد 

دش اعد  بارحم  شوربا  مخ 

درک ایبنا  داب  ریخ  هگنآ  سپ 

درک ایربک  هار  هب  ور  شقارب 

دومیپ هصرع  نیتسخن  یپ  ریز  هب 

دوس شنشور  باکر  رب  خر  رمق 

شباکر زا  درک  يدمآک  یغورف 

شباتفآ هتفه  ود  رد  يدادن 

ریگبش درک  مد  نامه  لزنم  نآ  زو 

ریت نوچ  تخاس  اج  مود  ناتسبد 

ششیپ دروآ  دوخ  حول  دراطع 

ششیوخ نیلعن  نک  تسه  منیا  هک 

تخادنا هزاوآ  موس  مزب  رد  وچ 
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تخاس ناهن  دوخ  زاس  هرهز  رداچ  هب 

وا رداچ  رد  ناهن  رگ  يدوبن 

وا رس  رب  ار  وا  زاس  یتسکش 

ردص رب  تخاس  اج  نیمراچ  خاک  هب 

ردب هم  نآ  مرش  روخ ز  دش  ناهن 

قاط زا  دروآ  ریز  لیجنا  حیسم 

قاروا هنهک  نیا  فحصم  دلج  هک 

نآ دروآ  هک  هلمح  کی  هب 
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ریگناهج

ریخست دومرف  ار  خیرم  ژد 

شیپ نفک  غیت و  اب  مارهب  شدش 

شیوخ ندرک  نوخ  زا  هبوت  مدرک  هک 

درک يرتشم  عرش  رادرب  رذگ 

درک يربهر  ار  وا  دوخ  ماکحا  هب 

یگنچ دیهان  تلآ  نکشب  هک 

یگنج خیرم  عنام  وش  نوخ  ز 

تخات لحز  رید  رد  رب  اجنآ  زو 

تخانشب دید  بهار  ریپ  ار  وا  وچ 

یناشن مدندوب  هداد  شنتفگب 

ینامز رخآ  ربمغیپ  ییوت 

داد وا  ياپ  رد  ناج  تفگ و  تداهش 

داد وا  ياولح  �هدنخ  رکش  هب 

دندیسر رد  بناج  ود  زا  تباوث 

دندیشک ششیپ  رهگ  جرد  شش  ود 

تخاترد دوشگن و  ناش  هفحت  رب  رظن 

تخادنارب ناورداش  بیغ  شیپ  ز 

دومرف هر  دس  ياهتنم  رب  رذگ 

دوردب درک  شلیئربج  هردس  هب 

ياجنآ زو  فرفر  دش  راد  يرامع 
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ياپ دز  سدق  هاگراب  نحص  هب 

هنایم زا  دنکفارب  عقرب  ییوت 

هنادواج تدحو  وحم  دش  ییود 

درک رس  ار ز  ینابزیب  نابز 

درک رب  دینشب و  شلد  ناج  شوگ  هب 

شوه دوش  مگ  اجنآ  هک  تولخ  نآ  رد 

شومارف نامانمگ  عمج  زا  درکن 

ار ام  دای  زا  دربن  ناوید  نآ  رد 

ار ام  دازآ  درک  دروآ و  یطخ 

تیاکح نیا  رس  هک  متسب  نابز 

تیالو هاش  دناد و  یم  ادخ 

ع»  » یلع ترضح  شیاتس  رد 

تس ارسا »  » رارسا فشاک  لد  ره  هن 

تس احواف » زار «  مرحم  سک  ره  هن 

یط ار  هار  نیا  دنک  یلقع  ره  هن 

یپ درب  دصقم  نیا  هب  شناد  ره  هن 

« هللا عم  یل   » ماقم رد  سکره  هن 

هار درب  تدحو  �هناختولخ  هب 

دیآ ربنم  زارف  رب  وک  ره  هن 

دیآ روخ  رد  يو  زا  نتفگ  ینولس » »

روخ رد  تسیتاذ  زا  نتفگ  ینولس »  »
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رد دوب  ار  دمحا  ملع  رهش  هک 

يارآ تولخ  یناهن  هش  ددرگ  وچ 

ياج دوب  تولخ  نآ  رد  ار  سکره  هن 

یناهن دتفا  بیبح  اب  تبحص  وچ 

ینابزمه زار  تسار  سکره  هن 

دنیامن ار  ناصاخ  جنگ  هار  وچ 

دنیاشگ رد  دیآ  هک  سکره  رب  هن 

نومنهر یلجت  ار  دمحا  وچ 
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دش

دش نوچ  هک  نشور  دوب  ار  سک  ره  هن 

دمحم اب  دیاب  رون  کی  زا  سک 

دمرس رارسا  شددرگ  نشور  هک 

شنیگن شقن  یبن  شقن  دوب 

شنیقی قطن  فشکول »  » دیارس

ینوچ يدنچ و  دنک  یط  ار  ناهج 

 « ینولس دیآ «  زارط  ار  شهالک 

زارفارس ددرگ  امنا »  » جات هب 

زاتمم هلمج  زا  دوش  رسفا  نیدب 

شدنهد اج  تفالخ  گنروا  رب 

شدنلب تیار  امنا »  » زا دننک 

نار سگم  دشاب  وا  ناوخ  رب  کلم 

ناوخ يزبس  ياجب  شخرچ  دوب 

شنامهیم وا  ارسنامهم ، ناهج 

شناوخ درگ  شنیرفآ  لیفط 

لک دصقم  ناشلا  یلاع  یلع 

لسوت تسد  ار  هلمج  شلیذ  هب 

شهار كاخ  ناهاش  يارآ  نیبج 

شهاگراب زور  سدق  میرح 

ار ناهج  یقثولاهورع » شیالو « 
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ار نامسآ  نیمز و  شزان  ودب 

روط يداو  رون  شیناشیپ  ز 

« رون یلع  رون  وا «  يور  نیبج و 

دنک نانچ  ربیخ  رد  شتشگنا  ود 

دنک نامسآ  تریح  تسد  تشپ  هک 

يدناشف الاب  يوس  را  تشگنارس 

يدناشن رد  ار  نامسآ  راصح 

كاپ کش  نظ و  درگ  وا ز  نیقی 

كاردا ماهوا و  زا  رترب  شنامگ 

رون زا  یقوط  وا  لدلد  باکر 

روح دهد  رویز  نادب  ار  ندرگ  هک 

يراد راکرپ  وا  غیت  كون  ود 

يراصح ار  نامیا  رود  شطخ  ز 

رون کی  وا ز  غیت  كون  هعمل  ود 

روک نیبود  مشچ  وزا  ار  نانیبود 

تشم رد  تشاد  وک  رس  ود  غیت  نآ  دش 

تشگنا ود  کش  كرش و  مشچ  يارب 

مالسا جنگ  ظفح  هب  شغیت  رس 

ماشآ رکشل  ییاهدژا  یناهد 

شراقفلاوذ كون  یفن  يال  وچ 

شراک كرش  رفک و  یفن  یتیگ  هب 
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داد يردفص  رد  وا  ریشمش  رس 

دای یلعالا »  یتفال   » يالز

یهالا یحو  بیان  شمالک 

یهام هب  ات  هم  نخس  نیا  هاوگ 

جنس نخس  ره  نابز  مهف  تغل 

جنگ ره  دقن  زار  يارآ  مسلط 

رخآ هب  ات  مد  نیلواز  شدوجو 

ریاغص ریابک و ز  زا  اربم 

رهطم تاذ  یهز  هلا  یلاعت 

ربمیپ سفن  وا  سفن  دمآ  هک 

دوج مزلق  کی  زا  ضیف  رهن  ود 

خاش ود 
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دوجوم لصا  کی  زا  تمحر 

هدید ود  رون و  کی  وچمه  هنیع  هب 

هدید ود  نیب  هتوک  مشچ  ار  نآ  هک 

امسم کی  اما  مسا  رد  ییود 

امعم نآ  رکف  يراع ز  نیبود 

رود ییود  زا  دندوب  هک  دهاش  نیا  سپ 

رون کی  ششیوخ ز  اب  دناوخ  دمحا  هک 

یتسب هدرپ  خر  رب  رون  کی  نیا  رگ 

یتسشن تملظ  رد  دیواج  ناهج 

یلالجلاوذ غاب  لخن  نیتسخن 

یلازیال ضایر  مرخ  ودب 

رادیدپ ملاع  وا  عرف  لصا و  ز 

راب یکی  گرب و  یکی  دش  لگ  یکی 

وا �هیام  شنیرفآ  يارو 

وا �هیاس  يوزج  هچ  ره  هدومن 

یپ درب  اجنیا  ات  لقع  لامک 

یط منک  مدیناسر  اجنیاک  نخس 

نخس ییوکن  شیارآ و  رد  راتفگ 

تسا حور  تآرم  رگلقیص  نخس 

تسا حوتف  باوبا  حاتفم  نخس 

جنگ نیا  روجنگ  لد  تسا و  جنگ  نخس 
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جنسرهگ ناج  لقع و  نازیم  وا  زو 

ناجنس لقع  جنگ و  نازیم  نیا  رد 

ناج �هفک  دش  يا  هفک  شلقع  هک 

رد ردقنآ  دزیر  هفک  رد  نخس 

رپ دنک  ملاع  دوش  یلاخ  نوچ  هک 

یناکمال یناک  شاهرهوگ  هن 

یناهج نیا  ین  رب  موب و  رگید  ز 

هدید هقح  ین  فدص  ین  اهرهگ 

هدیرفآ رصنع  بیکرت  زا  هن 

هن ردپ  نامع  هن و  ردام  فدص 

هن ردبرد  میتی و  اهرد  نیا  وچ 

تسین فدص  ینامع  راتفگ  رد 

تسین فک  هب  وز  يداب  ریغ  ار  فدص 

مزلق کشخ  راید  یناف  نیرد 

مگ يوش  یم  مه  دوخ  هک  رد  نیا  وجم 

وش ردب  ملاع  نیا  رحب  رهش و  ز 

وش رگد  يرحب  رگید و  يرهش  هب 

دابآ یتسه  شمان  تسه  يراید 

داب زا  هن  شجوم  دوخ  يرحب ز  وا  رد 

ین سک  صوغ  لاجم  ایرد  نآ  رد 

ین سپ  شیپ و  هار  رعق  رانک و 
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يراخب وز  دبنجب  ایرد  نیا  وچ 

يراثن درآ  مدق  زا  ناکما  هب 

یناکم ره  یناکمال  رد  ز 

یناتس رهوگ  دوش  شراثیا  ز 

ياپ ینک  رگ  فرشم  دحرس  نادب 

ياز رهگ  قطن  �هیاپ  ینادب 

یناگدنز بآ  تس  هدروخ  نخس 

تس هدرمن 
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ینادواج دریمن  و 

داز نهک  كاخ  هنهک و  رهپس 

دای ار  ود  ره  دراد  هدازان  نخس 

تسیرابغ شهار  رد  تسا  كاخ  رگا 

تسیراد هدرپ  ششیپ  تسا  خرچ  رگ  و 

دای مدق  ات  شثودح  خیراوت 

داز یک  دوب و  تردق  نطب  رد  نوچ  هک 

بیع �هقش  يدرکن  یط  رگ  نخس 

بیج زا  رس  يدروآرب  یتسه  اجک 

ار مدق  روشنم  تسارغط  نخس 

ار ملق  حول و  نخس  دش  ملعم 

هداشگ رد  ار  لزا  ناتسبد 

هداهن نماد  رد  حول  ار  ملق 

لافطا رپ  یناتسبد  ار  وا  ناهج 

لاس نهک  وا  لقع  ناوخ  یب »  فلا ،  »

تسا دونش  تفگ و  نخس  اب  ار  نخس 

تسا دومن  یب  دوب  دوب و  دومن 

هتشر تسا  خرچ  ناز  هتشر  ار  نخس 

هتشرف لاب  شا  هرپ  دمآ  هک 

دنمدرخ دراد  مگ  هتشر  نیا  رس 

دنویپ تفای  ناج  اب  هتشر  نیا  نوچ  هک 
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شیب هرگ  دس  دیاب  دنویپ  نیزا 

شیوخ تمکح  رات  هب  مد  ره  دروخ 

گنهرف بارضم  نورب  رس  دراین 

گنچ نیا  رات  دش  اجک  زا  دنویپ  هک 

تسا زار  نوناق  نیا  ردناک  ییاون 

تسا زاین  یب  اهنابز  بارضم  ز 

داشرا یناحور  یقیسوم  نیا  رد 

داب دوبام  فرح  راقیسوم  وچ 

راب بطر  ناج  رب  دش  هک  یلخن  نیا  زا 

راخ دروخ  دوخ  رگ  ناج  شون  دیامن 

دیواج ناتسب  لگ  خاش  نیزا 

دیما بیج  رد  مه  راخ  دیآ  شوخ 

لگ نیا  يوب  دیآ  هک  يراخ  نآ  زا 

لبلب غاد  دس  دهن  وا  قشع  هب 

هک لگ  زا  تسر  ات  تسوردوخ  لگ 

هک لد  زا  رس  دنز  ات  دناد  هک 

تس ینایشآ  اقنع  زاورپ  امه 

تس یناگیار  یهاش  رتچ  شنابز 

دبای هیامرس  شرب  رگ  ییادگ 

دبای هیاپ  دتفا  هک  ره  شیاپ  هب 

یناشف رپ  رد  وا  لاب  ربا  ز 

نخس ییوکن  شیارآ و  رد  www.Ghaemiyeh.comراتفگ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 1038 

http://www.ghaemiyeh.com


ینایک جات  نامسآ  درابب ز 

دش اس  قویع  يرس  نوچ  شیاپ  ز 

دش ات  قویع  رس  شمیظعت  هب 

دنیشن رس  رب  امه  نیاک  ار  یسک 

دنیشن ردنکسا  تسدالاب  هب 

دبای جارعم  يورسخ  شجات  ز 

نآ �هیاس  رد  ناهج 
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دبای جات 

اپ دهن  ییاج  شا  هبطخ  رد  کلف 

الاب هیاپ  دس  شربنم  زا  تسه  هک 

شمان هب  دش  ارغط  هک  يروشنم  هب 

شمالک ناریما  زا  دنسیون 

مداز هناخ  مالغ  نم  ار  نخس 

مداهن لهاک  یکدنا  نکیلو 

تسنآ زا  میآ  رید  رید  تمدخ  هب 

تسنارگرس یهاگهاگ  نم  اب  هک 

سپ نیز  هتسیاش  تمدخ  نیا  منک 

سک نم  رت ز  تمدخشیپ  دوبن  هک 

هداتسیا مباتفآ  نیا  رب 

هداد شیوخ  اب  یگرذ  رارق 

مصقن هلمج  نم  همه ، وا  تسا  لامک 

مصقر هب  ناز  اما  هدرک  ملوبق 

دننام هرذ  هچ  رگا  دیشروخ  نیدب 

دنویپ دیواج  ات  تفای  مهاوخن 

میوجتسج نیز  سب  مان  نیا  یلو 

میوا ناراداوه  کلس  رد  هک 

تسپ رظن  ناعبط  روک  نیاک  دش  هچ 

تسب ناش  هدید  يروک  دیشروخ  نیزک 
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تمالم يراداوه  نیز  مدننک 

تمایق زور  ات  هویش  نیا  نم و 

تیاکح

دنچ ات  هک  یشافخ  تفگ  ابرح  هب 

دنبرد هدید  ینیب  دیشروخ  يوس 

هریخ مشچ  دزاس  هک  رکیپ  نیزا 

هریت شیوخ  رب  ینک  ملاع  ارچ 

تس هدید  ساملا  واک  شاهرتشن  ز 

تس هدید  هچ  تمشچ  یگریت  زا  ریغ  هب 

يو زا  یبات  یب  نینچنیاک  يدید  هچ 

يو زا  یبآ  یب  یهام  نوچ  ناپت 

كالفا رد  ار  وا  كاغم ،  رد  اج  ارت 

كارتف شتسد ز  نک  هاتوک  ورب 

رای نآ  هک  يرای  بلط  هناورپ  وچ 

راب دهد  تشیوخ  نماریپ  یهگ 

لطاب يادوس  نیا  زا  رفولین  وچ 

لصاح درک  یهاوخ  هچ  مناد  یمن 

سوسفا سوسفا  یهتوک  شتفگب 

سووات رپ  نم  ینیب و  یم  اپ  وت 

یناد هچ  يدید  هیس  ياهبش  وت 

ینامسآ غارچ  نیا  غورف 
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نزوس مشچ  کی  يدش  نشور  ترگ 

نم نوچ  هدید  دس  یتخود  یم  وا  رب 

روجید ماش  داوس  امیپ  یم  وت 

رون نیا  نازیم  هفک  يرادن 

تشگنا رهب  دشاب  هک  ییوزارت 

تشز وا  زا  روفاک  ندیجنس  دوب 

يزاس لغش  نیز  ملصاح  سب  نیمه 

يزابقشع مراد  دیشروخ  اب  هک 

مایا رد  مهاوخ  یتلود  هب  نیزا 

مان مدشاب  دشاب  دیشروخ  ات  هک 

مک یین  ییابرح  یشحو ز  ایب 

ملسم شمان  تبسن و  نیا  دش  هک 

هب
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لد �هدید  هن  نخس  دیشروخ 

لگ هناخ  تملظ  شافخ  وشم 

دیواج هب  ات  یبایب  تبسن  نیا  رگ 

دیشروخ دقن  رب  تا  هکس  دنامب 

قشع یشومخ و  ییوکن  رد  راتفگ 

دنچ یک و  ات  یشومخ  یشحو  ایب 

دنمدرخ شیپ  هب  هچ  رگ  یشومخ 

دشاب زار  شوپ  هدرپ  یشومخ 

دشاب زامغ  نخس  دننام  هن 

دندرک رارسا  مرحم  ار  لد  وچ 

دندرک راد  تناما  ار  یشومخ 

هتسشن وسکی  رنه  زک  سک  نآ  رب 

هتسب بیع  دس  �هنخر  یشومخ 

یتسبن رد  رگ  نخس  رب  یشومخ 

یتسرن رس  کی  نابز  بیسآ  ز 

درم شنتفگ  زک  ینتفگان  اسب 

درس ندب  رب  ناج  �هماگنه  دنک 

تسا زار  لها  نابساپ  یشومخ 

تسا زاب  بوشآ  زا  نمیا  کبک  وا  زا 

يراسهوک کبک  شوماخ  دشن 

يراکش زاب  �همعط  دش  نآ  زا 
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ماک رد  تسب  یم  نابز  یتوت  رگا 

ماد رد  هن  يدید  سفق  رد  ار  دوخ  هن 

دایص دشاب ز  سفق  رد  لبلب  هن 

دایرف هب  دشاب  دوخ  دایرف  زا  هک 

يدید باوخ  رد  سفق  جنر  رگا 

يدیشک رپ  رد  رس  رامیتوب  وچ 

دازیمدآ اب  یمدآ  نابز 

داب دنک  یم  سخ  اب  هک  يراک  دنک 

تسداد داب  رب  رس  رایسب  نابز 

تسداز هناخ  يودع  ار  رس  نابز 

هدرک زیت  رجنخ  هناخ  يودع 

هدرک زیهرپ  نورب  مصخ  زا  وت 

راتفگ ياج  دشاب  هک  اجنآ  یلو 

راک رد  صقن  دس  دروآ  یشومخ 

شوماخ دوب  میاد  تسیاب  رگا 

شوگ لصحام  یب  ثبع ،  يدوب  نابز 

شاقن کلک  تداد  شوگ  نابز و 

شاب نابز  یهاگ  وش  شوگ  یهاگ  هک 

دوس نابز  زو  دوبن  عفن  تشوگ  ز 

دوب نابز  دیاب  نوچ  شوگ  یشاب  هک 

زاساون غرم  يا  زادرپ  اون 
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زاوآ تفر  ار  رگد  ناغرم  هک 

ار ناتسوب  نیا  یلبلب  نونکا  وت 

ار ناتسود  نز  ناتسوب  يالص 

نک رس  قشع  ناریاط  دورس 

نک رحس  ناغرم  میلعت  اون 

شوگ یملاع  دشاب  هک  نز  ناتسد  وت 

شومارف ددرگ  نخس  ار  اهنابز 

تسا دنلب  قاط  رب  قشع  باتک 

تسا دنسپ  هتوک  ره  تسد  يارو 

قاط هشوگ  زا  باتک  نیا  ریگ  ورف 

شدوشگن هک 
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قاروا شدوسرف  سک و 

ار مقر  نیرید  نیا  زاسون  قرو 

ار ملق  هد  یشارت  كزان  یلو 

دیاب راب  تکازن  تفرح  رگا 

دیاب رایسب  یکزان  ار  ملق 

گنهآ رد  دهاوخ  یکزان  برطم  وچ 

گنچ گر  رب  كزان  بارضم  دنز 

زیت نک  هماخ  كون  رادرب و  ملق 

زیمآ تبغر  ياه  همغن  نیریش  هب 

زاس يا  هدرپ  نک  ار  قشع  ياون 

زاوآ دچیپ  شرهپس  قاط  رد  هک 

ار افو  فرح  نک  هماگنه  کلف 

ار اون  نیا  دیهان  گنچ  زا  رآرب 

هب نآ  هلمج  زک  وگ  قشع  ثیدح 

هب ناتساد  نآ  �هصق  اج  ره  ز 

رآ نورب  دوخ  زا  يا  همان  تبحم 

رآ نوچ  هک  میوگ  یمن  یناد  دوخ  وت 

نازاب كاپ  قشع  يرادومن ز 

نازادگ ناج  نابز  زا  شنایب 

تسا نیشتآ  نازادگ  ناج  نابز 

تسا نیتسآ  ردنا  شتآ  شعمش  وچ 
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تسین نیتسآ  رد  نابز  نآ  شک  یسک 

تسین نیشتآ  اما  تسه  شنابز 

دیاب رابشتآ  قشع  ثیدح 

دیاب راک  رد  نیشتآ  نابز 

قشع یگنوگچ  رد  راتفگ 

صاقر هرذ  ره  اب  تسا  لیم  یکی 

صاخ دصقم  ات  ار  هرذ  ره  ناشک 

نشلگ هب  ات  ار  ینشلگ  دناسر 

نخلگ هب  ات  ار  ینخلگ  دناود 

یلاع هب  ات  لفسا  ییوپ ز  رگا 

یلاخ لیم  نیز  يا  هرذ  ینیبن 

كاخ ات  بآ  زا  داب  هب  ات  شتآ  ز 

كالفا يالاب  ات  هام  ریز  ز 

لیم نیمه  یناد ،  رگا  تسا  لیم  نیمه 

لیخ رد  لیخ  تبینج ،  رد  تبینج 

چیپ رد  چیپ  ياه  هتشر  نیا  رس 

چیه رب  چیه  یقاب  تسا و  لیم  نیمه 

ینیب هک  شبنج  ره  تسا  لیم  نیا  زا 

ینیمز ای  ینامسآ  مسج  هب 

تخومآرد ار  نهک  تسا  لیم  نیمه 

تخود ابر  نهآ  رب  درب و  ار  دوخ  هک 
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تسویپ هاک  اب  دمآ و  لیم  نیمه 

تسابرهک رب  ار  راک  مکحم  هک 

ییوزرآ هداهن  یعبط  ره  هب 

ییوس هب  ار  کی  ره  هداد  وپ  کت و 

شوشم ار  نونجم  هدروآ  نورب 

شک یم  هک  شریجنز  هداد  یلیل  هب 

نویش هداد  ار  نکهوک  نیریش  ز 

هک ششیپ  نوتسیب  هدنکف 
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نک یم 

زورفا شتآ  هتشگ  عمش  بات  ز 

زوس یم  هک  شتآ  ار  هناورپ  هدز 

لاب رپ و  ار  لبلب  هتسب  رب  لگ  ز 

لان یم  هک  شناج  رد  راخ  هتسکش 

یپ يوق  ددرگ  نوچ  لیم  نیاک  ضرغ 

یپ گر و  رد  دیآرد  قشع و  دوش 

تسا لیفط  ملاع  شک  قشع  دوجو 

تسا لیم  طسب  ضبق و  يالیتسا  ز 

زاغآ رد  یلیم  زج  چیه  ینیبن 

زاب ناشن  ییوج  رگا  قشع  لصا  ز 

تسا رازه  دس  دوخ  رد  هلعش  کی  رگا 

تسا رارش  کی  يدرگزاب  شلصا  هب 

زیگنا شتآ  لوا  دشاب  يرارش 

زیت شتآ  رخآ  تسالیتسا  زک 

داب رگج  رد  ار  ام  هلعش  نیا  فت 

داب ررش  رپ  ام  لد  شتآ  نیا  زا 

تسیغاد هک  ار  نآ  لد  شتآ  نیزا 

تسیغارف ار  وا  دوش  نافوت  رگا 

تس هدرسف  شتآ  نیا  تسین  شک  یسک 

تس هدرم  تسناج  همه  رگ  اپارس 
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یشاب هدروخ  ناویح  بآ  دس  رگا 

یشاب هدرم  دوبن  وت  رد  یقشع  وچ 

قشعرب تسیچ  رب  یگدنز  رادم 

قشع رد  تسیک  رد  یگدنیاپ  خر 

راهنز راهنز  یلو  لسگب  دوخ  ز 

راذگم تسد  زا  قشع  زیوآ و  قشع  هب 

دش رو  هدید  وکنآ  قشع  نیع  هب 

دش رنه  ششیپ  ناهج  بیع  همه 

قشع �هدیجنس  دنک  یجنس  رنه 

قشع �هدید  زگره  بیع  دنیبن 

تیاکح

ییوج بیع  يزور  تفگ  نونجم  هب 

ییوکن یلیل  زا  هب  نک  ادیپ  هک 

تسیروح وت  مشچ  رد  هچ  رگ  یلیل  هک 

تسیروصق وا  نسح  يوزج ز  ره  هب 

تفشآرب نونجم  وج  بیع  فرح  ز 

تفگ دش و  نادنخ  یگتفشآ  نآ  رد 

ینیشن نونجم  �هدید  رد  رگا 

ینیبن یلیل  یبوخ  زا  ریغ  هب 

تسا ییوکن  نوچ  یلیل  هک  یناد  یک  وت 

تسا يور  فلز و  رب  نیمه  تمشچ  وزک 
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زان هولج  نونجم  ینیب و  دق  وت 

زادنا كوان  هاگن  وا  مشچ و  وت 

وم شچیپ  نونجم  ینیب و  وم  وت 

وربا ياه  تراشا  وا  وربا ، وت 

تسنوخ هدنخ  رکش  نونجم ز  لد 

تسنوچ هک  نادند  ینیب و  یم  بل  وت 

واک یسک 
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مان يا  هدرک  یلیل  وت  ار 

مارآ هدرب  نم  زک  تس  یلیل  نآ  هن 

دوب یمن  دب  یلیل  دوب  یم  رگا 

دوب یمن  دح  وا  ندرک  در  ارت 

تسا دنسپ  لکشم  سب  قشع  جازم 

تسا دنلب  ییاجرب  قشع  لوبق 

کنانسوه ره  دوبن  قشع  راکش 

كارتف هب  يدیص  ره  قشع  ددنبن 

دشاب زاورپ  رد  هک  اجنآ  باقع 

دشاب زادنا  دیص  هوعص  زا  اجک 

دیاب داینب  يوق  سب  ینزوگ 

دیامزآ یلیس  ریش  يو  رب  هک 

ماک دنک  رت  زگره  هک  رواب  نکم 

ماشآ هجل  گنهن  وج  بآ  ز 

روز دروآ  قشع  نوچ  هک  دیاب  یلد 

روش ناهج  کی  دوجو  اب  دبیکش 

گنت هنیس  رد  یلد  يراد  رگا 

گنسرف گنسرف  وا  رد  مغ  لاجم 

راهنز هنرو  هدرد  قشع  يالص 

راذگم تسد  زا  غارف  يوک  رس 

زیگنا شتآ  قشع  هک  نافوت  نآ  رد 
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زیمآ شتآ  ار  نونج  داب  دنک 

داینب هوک  يرادن  رگ  یساسا 

داب هر  رد  یهاک  هک  روخ  دوخ  مغ 

هنارک یب  قشع  تسا  رحب  یکی 

هنابز رد  هنابز  شتآ  وا  رد 

رپ نزم  اجنیا  ییباغرم  رگا 

ردنمس وش  ردنمس  شتآ  نیا  رد 

زوس تیفاع  قشع  تسا  لیخ  یکی 

زور رد  زور  یقرت  رد  شموجه 

تمینغ يراد  رگا  لاب  غارف 

تمیزه نک  تمیزه  رکشل  نیزا 

تسیزارد هار  سب  قشع  ات  ام  ز 

تسیزارف یبیشن و  یماگ  ره  هب 

نتشگ هار  كاخ  تسیچ  شبیشن 

نتشذگ دوخ  زا  مادک  وا  زارف 

تسامرفراک شقشع  هکنآ  ناشن 

تسانمت عطق  رد  یعس  تابث 

تسا داهن  رد  شقشع  هکنآ  لیلد 

تسا دارم  كرت  رب  دهع  يافو 

؟  يزابقشع قشع و  نکر  دشاب  هچ 

يزامن نتشگ  وزرآ  ثول  ز 
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نداهن وس  کی  همه  ار  اهضرغ 

نداد تسود  تسد  هب  دوخ  نانع 

شوخ يور  ور ، شتآ  رد  دیوگ  رگا 

شتآ هاگشتآ و  یناد  ناتسلگ 

تخر نکف  ایرد  رد  هک  دیوگ  رگو 

تخب زا  راد  تنم  تخر و  اب  يور 

میلست قوط  يراد  ساپ  ندرگ  هب 

میب ات  دیما  زا  قرف  یباین 

يداش لصو  ین  دهد  مغ  ترجه  هن 

دارم یناد  یکی 
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يدارمان و 

درد دنک  تلاماپ  لاس  دس  رگا 

درگ تنماد  فرط  هب  دزیماین 

راک ره  هب  لاح و  ره  هب  رکف و  ره  هب 

راع رد  هچ  گنن و  رد  هچ  رخف و  رد  هچ 

تریزگ ان  دوبن  هک  تروص  ره  هب 

تریمض رد  دوبن  قوشعم  زجب 

تیاکح

دید نوتسیب  رد  ار  داهرف  یکی 

دیسرپ زاب  شنوتسیب  عضو  ز 

تس یناشن  وس  ره  رد  تفگ  نیریش  ز 

تسا یناتساد  نیریش  یگنس ز  ره  هب 

گنهآ دومرف  فرط  نیا  زور  نالف 

گنس نالف  رد  نوگلگ  دمآ ز  دورف 

دید نم  يوس  داتسیا و  اج  نالف 

دیدنسپ مگنس  نالف  شقن  نالف 

وپ کت و  زا  نوگلگ  دنام  اج  نالف 

يوس نالف  ات  ار  وا  مدرب  ندرگ  هب 

ماک نیمه  شدوب  وگتفگ  زک  ضرغ 

مان درب  یبیرقت  هب  ار  نیریش  هک 

قشع شیاتس  رد  راتفگ 
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تسیک ایمیک  زومر  ناد  نابز 

تسیچ ایمیک  دقع  لح و  میوگ  هک 

تسا لاحم  رما  نآ  رد  ام  ثحب  هن 

تسا لاق  لیق و  شیفن  تابثا و  رد  هک 

تسناج مسج و  يایمیک  رد  نخس 

تسنآ تسه  ییایمیک  دوخ  رگ  هک 

ار تسم  نک  رز  ایمیک  نیز  ایب 

ار تسلفم  دوجو  نادرگ  ینغ 

تسا قشع  ریثأت  ایمیک  زا  دارم 

تسا قشع  ریسکا  دوجو  ریسکا  هک 

كاخ دنز  ار  دوخ  رگا  ریسکا  نیا  رب 

كاپ یگریت  ره  زا  ددرگ  ییالط 

گنس درب  ییوب  ایمیک  نیز  رگا 

گنن رز  دشاب ز  ار  گنس  رایع 

تسین يا  هزادنا  ار  قشع  تافص 

تسین يا  هزات  فرح  قشع  زک  اجک 

رایسب تسا ، رایسب  قشع  صاوخ 

راک رد  تسا ، راک  رد  قشع  ار  ناهج 

یم دروخ  لخدم  رگا  قشع  ماج  ز 

یط متاح  دوج  خوسنم  دنک 

لابند دشاب ز  رگا  قشع  بیهن 

www.Ghaemiyeh.comتیاکح ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 1056 

http://www.ghaemiyeh.com


لاز متسر  نوچ  دس  هب  یلاز  دنز 

یهاش هب  دیان  ورف  رس  ار  ادگ 

یهالک بحاص  دهد  شقشع  رگا 

يراخب دراب  رگا  قشع  رحب  ز 

يرازغرم يراز  هروش  ره  دوش 

یمیسن دیآ  رگا  قشع  يوک  ز 

ینخلگ ره  دوش 
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یمیعن غاب 

قشع دنک  ناسآ  اهراوشد  همه 

قشع دنک  ناسکی  همه  يداشو  مغ 

هاگرذگ رد  دیآ  مزلق  دس  ترگ 

هار رس  رب  یگنهن  یماگ  ره  هب 

ماگ هن  شیپ  قشع و  هب  نک  هجوت 

ماشآ مزلق  قشع  زاجعا  نیبب 

تس ییاپ  تسد و  ره  رب  دنب  دس  ترو 

تس ییالب  ماد  نآ  زا  يدنب  ره  هک 

يرای قشع  وج و ز  قشع  زا  ددم 

يراگتسر یگتسراو و  نیبب 

تسار پچ و  زا  قشع  دنک  یم  يدانم 

تساجنیا تساجنیا  لامک  ره  دح  هک 

ییوپ هچ  اج ، رگید  تساجنیا ، لامک 

ییوج هچ  اج  رگید  صقان ز  یهز 

ددرگ درم  دیآ  نز  اجنیا  رگا 

ددرگ درد  بحاص  درد  یب  دسر 

مان ار  گنس  دیآرب  یتوقای  هب 

ماج نیزا  يزیر  رگ  هعرج  کی  وا  رب 

یناگدنز هرابود  ناوتن  وگم 

یناوت دشخب  ددم  تقشع  رگ  هک 
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تیاکح

درک ناوتان  يریپ  وچ  ار  اخیلز 

درک نازخ  دوسرف  تسد  ار  شلگ 

مایا درب  ییانشور  شمشچ  ز 

ماداب وچ  مه  رب  اهکلپ  شداهن 

رادنامک يوربا  شتسکشب  نامک 

راک زا  شتفر  هزمغ  زادنا  گندخ 

شون �همشچرس  دش  کشخ  ار  شبل 

شومارف دش  شدنخشون  یلکب 

دوب شلصاح  مغ  دس  هک  يریپ  نآ  رد 

دوب شلد  رد  فسوی  هودنا  نامه 

دنویپ تشاد  فسوی  قشع  اب  شلد 

دنسرخ زیچ  ره  زا  دوب  فسوی  هب 

تساک یمن  وا  قشع  ییوم ز  رس 

تساوخ یمن  تسج و  یمن  فسوی  زجب 

دش رکراک  يو  رد  قشع  لامک 

دش روراب  شیوزرآ  لاهن 

یناوج مایا  تشگ  ون  وا  رب 

یناگدنز رود  درک  ایهم 

داد یگدنب  داد  هک  نآ  دزم  هب 

داد یگدنز  ار  وا  قشع  هرابود 
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هرابود رمع  تدیاب  یمرگا 

هراپ قشع  زا  رمع  دنویپ  نکم 

ياپ دهن  یم  نوریب  نسح  اج  ره  ز 

ياس نیمز  اجنآ  تسه  قشع  زا  یخر 

يزان تسه  اج  ره  تسه  يزاین 

يزاین دوبن  رگا  زان  دشابن 

زاغآ رد  نونجم  زا  دیاب  یهاگن 

زان رس  رب  یلیل  مشچ  دیآ  هک 

رازاب هب  دهدن  يا  هولج  را  زایا 

رادیرخ يدومحم  وچمه  دباین 

روش نیا  داتفا  قشع  نسح و  نایم 

ز
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رود زا  دیان  یهاگن  ریغ  ام 

قماو هن  دراد  یهگآ  ارذع  هن 

قشاع قوشعم و  موچ  دندرگ  یم  هک 

هتفهن فسوی  هتفخ و  اخیلز 

هتفنش مه  ناشن  ین  مان و  هن 

يوس نورد  زو  هن  یهگآ  نوریب  ز 

يوپو کت  ردنا  زاین  زان و  مه  هب 

قویع هب  تیار  ار  زانو  زاین 

قوشعم هن  هگآ  زونه  ناز  قشاع  هن 

حور اب  حور  ره  تبسن  هار  ز 

حوتفم تسه  ییانشآ  زا  يرد 

تسا زاب  ود  ره  يور  هب  ناک  رد  نیا  زا 

تسا زاین  زان و  دش  دمآ  هر 

زاب دوب  رد  نیاک  لد  ود  نآ  نایم 

زار دصاق  میاد  هار  رد  دوب 

تسدمه دندرگ  همه  ملاع  رگا 

تسب ناوت  رد  نیاکربم  نیا  نامگ 

لگ زا  تشخ و  زا  يرد  اجره  دوب 

لد رد  الا  ناوت  ندروآرب 

رود ینت  زا  ندرک  تسا  لهس  ینت 

رودقم تسین  ندرک  رود  لد  زا  لد 
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یناج برق  دشاب  هک  یبرق  نآ  رد 

یناکم دعب  دنکفا  نوچ  للخ 

رودقم تسه  دشاب  رود  نت  زا  نت 

رود ناج  ناج ز  دشاب  هک  دشاب  الب 

تسناج ياهییانشآ  رگ  ضرغ 

تسنایم رد  نابایب  دس  رگ  مغ  هچ 

تشد رد  هاوخ  یح ،  رد  هاوخ  نونجم  هک 

تشگ دنک  یم  یلیل  هاگنالوج  هب 

اهناج هب  اهناج  تبحص  یناهن 

اهناهد رب  مکحم  تسیرهم  بجع 

تسین نت  راب  اجنآ  هک  تبحص  نآ  شوخ 

تسین ندز  مد  لاجم  ار  نابهگن 

شاب یم  زار  نایم  رد  میاد  وت 

شاب یم  زامغ  وگ  راوید  سپ 

درآ رسدرد  ناج  هک  تبحص  نآ  رد 

درآرب مد  ات  يرگید  دشاب  هک 

تسا رورض  نت  اب  نت  برق  توهش  هب 

تسا رود  هار  توهش  قشع و  نایم 

راچان تس  ینامسج  برق  توهش  هب 

راک اهراک  نیا  اب  قشع  درادن 

شوج دنز  ورسخ  يرهاظ  دعب  ز 
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شوغآ رد  نیریش  اب  تسد  دهاوخ  هک 

داهرف عبط  اهضرغ  زا  تسا  كاپ  وچ 

دای شدیآ  یم  یک  دعب  برق و  ز 

زیورپ ماک  لصاح  تسین  نیریش  ز 

دیوپ نآ  زا 
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زیت رکش  رازاب  هب 

ماکان هک  یماک ،  نکهوک  درادن 

ماگ يدز  دیاب  شرگید  يوک  هب 

راتفرگ ورسخ  سوه  دس  لغش  هب 

راک دنک  یک  نیریش  نسح  مکح  هب 

داهرف وچ  يراکیب  تسج  دیابب 

داتسرف يراک  یپ  شناوتب  هک 

ياپ یلد  راک  یپ  زا  نسح  دهن 

يامرفراک ار  وا  دش  دناوتب  هک 

نایوگ قشع  نیریش  یبوخ  دور 

نایوج داهرف  �هناخ  ناشن 

راک دوب  ییامرف  راک  شک  نادب 

راچان تسیرما  نکراک  غارس 

تسار نکراک  یب  اهراک  دیاین 

تسامرفراک یعس  هدمع  هچ  رگا 

داینب رید  ساسا  مرخ  نیرد 

داش دوب  سک  ره  رطاخ  يزیچ  هب 

دنب رد  صاخ  قوذ  هب  لد  ره  دوب 

دنسرخ صاخ  لغش  هب  یلوغشم  ز 

یکارتشا ره  تبسن  زا  نورب 

یکاخ بآ و  زا  یلگ  ره  هتشرس 
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هدیمد يدیما  خاش  لگ  نآ  زا 

هدیشک رس  لگ  نازا  صاخ  وشن  هب 

دنمورب یخاش  ره  هتشگ  یعون  هب 

دنق یکی  رابرد و  رهز  ار  یکی 

رهب درب  یخاش  زا  سکره  قاذم 

رهز یکی  دش  تمسق  دنق  ار  یکی 

يوخ دنک  یخلت  اب  هک  سکنآ  یلو 

يور شرت  شرهز  ناهج  کی  دزاسن 

بای ینشاچ  دشاب  دنق  زک  یسک 

بات نانع  ددرگ  ییخلت  كدنا  ز 

ماداب خلت  کی  دنک  شیور  شرت 

ماک دنک  نیریش  نآ  زک  دیوج  رکش 

دنق دش  هدولآ  رهز  هب  ار  ورسخ  وچ 

دنخ رکش  نیریش  مشچ  رهز  ز 

شون زا  رپ  رهز  نآ  خلت  شدومن 

شوپ بصق  هام  �هوشع  شداد  هک 

دننام رهز  دهش  دوب  هچ  رگا 

دنکارپ یخلت  ناهج  کی  شناج  هب 

كزان عبط  شتشگ  هدرزآ  نانچ 

كرادت رد  شزان  تشگ  زجاع  هک 

دولآ هدنخ  ياه  هیرگ  اب  دشب 
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دودنا رکش  شرهز  رهز و  رپ  شبل 

تیاکشرپ شناج  هوکش ، رپ  شلد 

تیاکح رد  اورپ  رید  دوخ  یلو 

گنج رد  هنیس  اب  لد  شوجرپ و  نورد 

گنهآ درک  رکش  رازاب  يوس 

رایسب دوب  كزان  هاش  جازم 

رازآ بات  كزان  عبط  درادن 

هنامز ردنا  عبط  ود  كزان  دوب 

هناهب شجنر  یپ  زا  دنیوج  هک 

عبط یکی 
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نارایرهش ناهش و 

ناراذعلگ ناخرلگ و  زا  یکی 

ناهاشداپ جنر  دوز  عبط  ز 

ناهاوخداد زا  سرپب  نم ،  زا  سرپم 

نازاس هنتف  حلص  رید  يوخ  ز 

نازاین یب  زا  سرپم  نم ،  زا  سرپب 

تسا دنم  هرهب  دوخ  رگ  ود  ره  نیز  یسک 

تسا دنچ  هک  وا  زان  مشخ و  دناد  هک 

قشع یگنوگچ  ناتساد و  زاغآ  رد  راتفگ 

داینب قشع  يوگتفگ  نیز  ارم 

داهرف نیریش و  زا  تبسن  دراد  هک 

قشع تبسن  حرش  تسا و  قشع  ضرغ 

قشع تنحم  قشع و  جنر  نایب 

دننام تسار  میارسیم  یغورد 

دنویپ قشع  اب  مهد  یم  تبسن  هب 

شیپ دهن  یم  مقشع  هک  لگون  ره  هک 

شیوخ تداع  رب  منز  یم  ییاون 

زاس دنک  یم  برطم  هک  یگنهآ  هب 

زاوآ هب  میآ  یم  گنهآ  نآ  هب 

دنخرکش نآ  نیریش  داهرف و  منم 

دنک مدیاب  ناج  نکهوک  نوچ  نآ  زک 
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تس هناهب  نیا  نیریش  هچ  داهرف و  هچ 

تس هناسف  اهرگید  تسنیا و  نخس 

زیت �هشیت  اب  نکهوک  يا  ایب 

زیر رکش  نیریش  راک  دراد  هک 

يامرفراک دش  ارت  ینیریش  وچ 

ياپ هن  شیپ  نابوک  ياپ  شوخ  ایب 

نیریش يوک  زا  وگ  زیورپ  ورب 

نیریش يوخ  فیرح  دوبن  رگا 

یناج تخس  فک  رب  هشیت  دمآ  هک 

یناتساد ملاع  هب  دراذگب  هک 

زار �هچابید  نیا  رد  ونشب  نونک 

زان رس  رب  نوچ  دور  یم  نیریش  هک 

یبوخ تسنیا و  لامج  ياضاقت 

یبوک ياپ  ردنا  دشاب  یقوش  هک 

شین دنز  یناج  رب  هزمغ  دهاوخ  وچ 

شیپ دروآ  یناج  هک  دیاب  یسک 

یهاگن دزات  نورب  یهاگ  رگ  و 

یهاگبلق رب  نتخات  دناوت 

لوغشم نسح  دشابن  رگ  یقشع  هب 

لوزعم زان  ناوراک  دنامب 

ییادج نیریش  زا  تسج  ورسخ  وچ 
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ییابرلد لغش  دنام  لطعم 

دنام نیمغ  نیریش  رطاخ  تیاغ  هب 

دنام نیگهودنا  یقنور  یب  نآ  زا 

گنت نانچ  شدوب  یلد  يرای  یب  ز 

گنج رد  راویدو  رد  اب  يدوب  هک 

هتسخ هنیس  يانگنت  رد  شلد 

هتسشن يریگ  ربخ  رد  ناج  بل  هب 

زیورپ هار  هدرپس  ناسوساج  هب 

زیدبش ماگ  رامش  زا  رادربخ 

گنربش لعن  يدروخ  گنس  رب  رگا 

ندروخ نازو 
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گنس زا  یتسج  يرارش 

دوب ررش  اب  یمرگ  راثآ  زونه 

دوب ربخ  نیریش  سلجم  رد  نآ  زک 

ورسخ هک  ار  نیریش  دنداد  ربخ 

ون سوه  نامیپ  هدرک  رکش  هب 

شوک سوه  رای  نکش  نامیپ  نآ  زا 

شون رگج  رد  شداهن  تریغ  فت 

تسس مدق  زاسمد  دهع  دب  نآ  زا 

تسش نوخ  هب  خر  شکشا  ياهشوارت 

تشاد رگراک  لد  رب  هک  یمخز  نآ  زا 

تشاد رگج  نوخ  رب  هیرگ  راذگ 

درک یم  راک  ناج  رد  هک  ششین  نآ  زا 

درک یم  راکفا  ار  گنس  نورد 

يراک درک  یم  شلد  اب  تریغ  هن 

يرامش ندرک  ناوت  شبیسآ  زک 

ییامزآ روز  دنک  تریغ  اج  ود 

ییاهر ناوتن  زک و  دریگ  نانچ 

رود زا  قشاع  دنیب  هک  اجنآ  یکی 

رون رپ  ریغ  مزب  شیوخ  عمش  ز 

شیک افو  قوشعم  هک  ییاج  رگد 

شیوخ لبلب  اب  یلگون  دنیبب 
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زودنا تریغ  عبط  ار ز  نیریش  وچ 

زود رگج  ریت  نآ  لد  ردنا  تسکش 

شیپ يا  هراچ  درک  دوب  یم  نآ  رب 

شیر هنیس  زا  شدرآ  نوریب  هک 

درک یم  شیب  ششوک  دنچ  ره  یلو 

درک یم  شیر  رتنوزف  ار  دوخ  لد 

تشاد نانچنآ  اج  شلد  رد  ورسخ  هن 

تشاد ناوت  رب  لد  زا  شرهم  ناسآ  هک 

ياج دنک  یقوذ  یسک  عبط  رد  وچ 

ياپ دهن  نوریب  نازک  مراد  بجع 

دنک ناوت  یک  یتخرد  نب  خیب و  ز 

دنچ يا  هشیر  دنامن  اج  رب  نآ  زک 

لگ ناز  هتسر  ورسخ  دوب  یلاهن 

لکشم دوب  ندنک  هشیر  خیب و  ز 

شلایخ نیریش  لد  زا  تفر  یمن 

شلاهن نآ  دنویپ  تشاد  ناج  اب  هک 

یتفنش هن  یتفگ  فرح  سک  اب  هن 

یتفگ هدولآ  باتع  یتفگ  رگو 

خاک نآ  زا  زیورپ  نتفر  شجنر  هب 

خاتسگ تشاد  ار  مرح  لها  وا  رب 

ییارس نایوگ  خاتسگ  نآ  هب 
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ییانشآ لیم  چیه  شدوبن 

درک یم  زاس  هناهب  ار  ییادج 

درک یم  زاغآ  باتع  یفرح  ره  هب 

ریز رد  تشاد  رجنخ  مخز  شنابز 

ریشمش هدولآ  رهز  مخز  رجنخ ،  هچ 

شناج تس  یمخز  �هدولاک  یسک 

زا دراب  رهز  هشیمه 
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شنابز

مرخ ینیمزرس  شکلد و  ییاج  يوجتسج  رد 

رود دتف  یغرم  رگا  زاورپ  مه  ز 

روح نشلگ  شمشچ  هب  دشاب  سفق 

زاورپ ورس  خاش  هب  دتفا  شرگ 

زاب لگنچ  شورس  خاش  دیامن 

هناد بآ و  رکف  شعبط ز  دمر 

هناخ دایص  ارب و  دشاب  مرا 

شراخ بیسآ  اپ  ریز  لگ  دهن 

شرام خاروس  نایشآ  دیامن 

يرابغ دناشفا  هکنآ  قوذ  هن 

يرازغرم رد  يا  هلوغرم  دشک 

يورس هدازآرب  هک  رطاخ  نآ  هن 

يروذت راقنم  هب  يزاب  دنک 

هدیزخ یجنک  رد  غار  غاب و  ز 

هدیشک دوخ  لاب  ریز  رد  يرس 

دوب رپ  هتسب  یغرم  هک  نیریش  لد 

دوب رت  هتسخ  تعاس  هب  تعاس  شرپ 

گنهآ مغ  غرم  نآ  رب  دش  مغ  سب  ز 

گنت سفق  نوچ  ورسخ  ناتسب  ارس 

زاساون رپ  ردنا  رپ  ناغرم  رگد 
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زاورپ هار  ار  وا  هتسب  لد  مغ 

خاتسگ ناغرم  نآ  گناب  شوخان  ز 

خاک �هشوگ  ناز  درپ  ات  دش  نآ  رب 

هنایشآ يراسخاش  رب  دهن 

هناخ ناغرم  نآ  زا  نمیا  دوش 

يرامش درادرب  شیوخ  راک  ز 

يراگدای دنام  هک  يراک  دنک 

یساسا حرط  دشک  يراگرپ  هب 

یسایق سک  ره  دنک  شراک  زا  هک 

دراد لوغشم  ار  شیوخ  شلغش  هب 

دراد لوزعم  ار  عبط  ورسخ  ز 

دناوخ دوخ  ناراتسرپ  زا  ار  یکی 

دناشفا هدید  زا  کشا  یهآ و  دیشک 

مدرم ياهییانشآ  يدید  هک 

مدرم ياهییافو  یب  مدرم  هب 

دنویپ يرای و  یهز  دزیمانب 

دنگوس نامیپ و  همهنآ  هلا ز  افع 

نم لگ  بآ و  زا  تسر  یمخت  هچ 

نم لد  رب  تنعل  هک  نیا ، درک  ملد 

ناوخ رب  دناوخ  ارام  هک  نیب  ار  وا  وت 

نامهم هب  اج  رگید  دومرف  شدوخ 
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گنهآ هدرک  دوخ  رکشرازاب  هب 

گنت لد  اب  هدناشن  اجنیا  ارم 

مراد راوید  نیا  ساپ  اجنیا  هچ 

مراد راک  نیز  رت  ضرف  انامه 

شیارس ناتسب  نیا  دنام  ورسخ  هب 

شیاوه ار  معبط  تسین  قفاوم 

تسین افو  يوب  اوه  بآ و  نیارد 

تسین ایح  شغاب  سگرن  مچ  هب 

يروذت نیکسم  یلبلب ، نآ  ریقف 

يورس درک و  وخ  یلگ  اب  اجنیا  هک 

کی
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هتفکش مهاوخ  یهگتهزن 

هتفخ هزبس  رب  فرط  ره  یلازغ 

من اب  هتسویپ  اه  همشچرس  من 

مه زا  هتسسگن  اه  هزبس  طاسب 

گنس رس  ره  رب  ناکغرم  ریفص 

گنهآ شوخ  شناغرم  گنرشوخ و  شلگ 

دییوجب نم  يارب  ییاج  نینچ 

دییوجب نم  ياضر  دییوپب و 

رایسب ياهیزاون  نامهم  نیزک 

رای نآ  يور  زا  ما  هدنمرش  یسب 

يزاون نامهم  ینامهم و  نیا  هب 

يزابقشع ندرک  لاس  دص  ناوت 

تشاد وکن  ار  نامهم  درک و  یگرزب 

تشاد وا  هک  ار  نامهم  دنراد  نینچ 

ینابزیم زا  چیه  تشاذگن  ورف 

یناگدنززا داب  رادروخرب  هک 

میدروخ هک  اهرکش  دولآ  رهز  هچ 

میدرشف نادند  رب  هکاهنادند  هچ 

ییارس بحاص  نآ  شک  نامهم  یهز 

ییانشآ شیارس  رد  دیآ  هک 

هنارک نامهم  هناخ و  زا  دنک 
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هناخ نامهم  اب  هناخ  دراذگ 

ار نیریش  ندادربخ  نوتسیب و  تشد  ندومن  ادیپ  نیشنلد و  هاگتهزن  بلط  هب  نیریش  نامداخ  راتفر  رد  راتفگ 

ییاوه بآ و  شوخ  یکاخ و  اشوخ 

ییافو حرط  لباق  دتفا  هک 

ینیمزرس شوخ  یلزنمرس  اشوخ 

ینیشن دنسم  قیال  دشاب  هک 

زیگنا تجهب  دیابب  ییاج  بجع 

زیورپ رجه  درآرس  نیریش  رب  هک 

دندید وچ  نیریش  رطاخ  لالم 

دندیشک اه  تبینج  ناراتسرپ 

شربا دندناریم  تشد  هوک و  هب 

شک نانع  نیریش  رطاخ  دارم 

یغار هب  يدندیدب  ییوهآ  رگ 

یغارس يدنتفرگ  وهآ  نآ  زا 

یتشد هب  يدندیسر  رگ  یکبک  هب 

یتشذگرس يو  زا  دندیسرپب 

يرازغرم ره  يا ، همشچ  رس  ره  هب 

يرامش ار  ندوب  دندرک  یمه 

دنتشگ دنچ  يزور  راجنه  نیدب 

دنتشذگرب یتشد  هب  رخآ  ات  هک 

شراز هزبس  اب  ناطخون  يافص 

نوتسیب و تشد  ندومن  ادیپ  نیشنلد و  هاگتهزن  بلط  هب  نیریش  نامداخ  راتفر  رد  راتفگ 
ار نیریش  ندادربخ 
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شراس همشچ  فقو  تقو  يافص 

هتفرگ ناج  لادتعا  شیاوه 

هتفرگ ناویح  �همشچرس  زا  من 

يداتف شکاخ  رب  هیاس  رگ  سک  ز 

يداتسیا اپرب  یتسج و  اج  ز 

يدیمرآ شخاش  هب  یغرم  رگا 

يدیرپ لاب و  شا  هیاس  يداشگ 

زان �هدرورپ  ناخرلگ  نوچ  شلگ 

زادرپ قشع  شنالبلب  ياون 

شیاضف زا  دزیخ  نسح  یتفگ  وت 

شیاوه زا  دزیر  قشع  حوتف 

ياجنآ زا  دنداد  یهگآ  نیریش  هب 

يازفا تبغر  ياوه  بآ و  نآ  زا 

يراسهوک هوک و  ناماد  رد  هک 

يراد هرعن  اجنآ  زا  تسا  هوک  ات  هک 

هداشگ وا  شیپ  تسارحص  یکی 

هدایز دس  ردنا  دس  وا  ياضف 

ییوپ شا  هزبس  رب  رگا 

نوتسیب و تشد  ندومن  ادیپ  نیشنلد و  هاگتهزن  بلط  هب  نیریش  نامداخ  راتفر  رد  راتفگ 
ار نیریش  ندادربخ 
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گنسرف هب 

گنر نارفعز  یباین  یگرب  رس 

هاگرمک ات  شیاه  هزبس  هدیسر 

هاگرخ هزبس  رب  هدز  شناتخرد 

هوک �هلق  زا  يا  همشچ  هداشگ 

هوبنا همشچ  درگ  هب  لبنس  لگ و 

راسهک ناماد  رب  وچ  دزیر  ورف 

راب رهگ  يرادنپ  تسیربا  گر 

گنس رب  گنس  دبوک  هوک و  رب  دروخ 

گنسرف گنسرف  دور  نآ  يادص 

شنایباغرم هدز  رپ  ردنا  رپ 

شناور بآ  رب  هجوم  ياج  هب 

هتسش ربا  بآ  شیاهنیمز ز 

هتسر گنراگنر  ياهلگ  وا  رد 

هتفهن لگ  باقن  رد  شطاسب 

هتفکش مه  ردناک  تس  هلال  لگ و 

شک نانع  ددرگ  نآ  رد  نوگلگ  رگا 

شتآ رد  شلعن  دوب  اجنآ  رگو 

یپ رد  هداب  قاذم  ار  شمیسن 

یم تبحص  يارب  شیاج  همه 

ون دهن  یمزب  وا  رد  نیریش  رگا 

نوتسیب و تشد  ندومن  ادیپ  نیشنلد و  هاگتهزن  بلط  هب  نیریش  نامداخ  راتفر  رد  راتفگ 
ار نیریش  ندادربخ 
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ورسخ مزب  دیاین  شدای  رگد 

دیتلغ کشا  نیریش  مشچ  جنک  ز 

دیدنخ هیرگ  نایم  دوخ  تخب  هب 

دننادن ار  نیریش  تخب  ایوگ  هک 

دنناوخ هناسفا  همهنیا  يو  رب  هک 

نیریش تخب  زا  دهد  یخلت  رکش 

نیریش تخس  ناج  نیریش و  یهز 

یماک خلت  يرهب ، خلت  نیریش  هچ 

یمان هب  عناق  نیمه  ینیریش  ز 

يور دهن  نیریش  مرا  يوس  رگا 

يوب لگ  دزیرگب ز  گنر  هلال  ز 

ياج دنک  نیریش  رگا  دلخ  غاب  هب 

ياه نورب  رگید  رد  زا  شیع  دهن 

نیچ �هناختب  رگا  تسا  نیچ  رگا 

نیریش تسین  لدشوخ  وچ  نادنز  دوب 

رازلگ درآ ز  یم  دای  شوخ  لد 

رامسم تسا و  راخ  لگ  تسین  شوخ  لد  وچ 

تسا راوگشوخ  یم  دوب  شوخ  لد  رگا 

تسا رام  رهز  مغ  رد  خلت  بارش 

زار شمیاشگب  رگ  هک  مراد  یلد 

زاوآ هب  دیآ  نورد  زا  درد  دس  هب 

نوتسیب و تشد  ندومن  ادیپ  نیشنلد و  هاگتهزن  بلط  هب  نیریش  نامداخ  راتفر  رد  راتفگ 
ار نیریش  ندادربخ 
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شرامش مریگ  رگ  هک  مراد  یمغ 

شراب راک و  باسح  زا  مسرتب 

داش رطاخ  نیمادک  لد  نیمادک 

دای منشلگ  زا  لگ و  زا  دیآ  هک 

شکلد تسییاج  شوخ  دنتفگ  ارم 

شوخ وا  راسهک  شوخ ، تسد  شوخ ، اوه 

تشد نماد  هوک و  فارطا  یلب 

تشگ ناوت  دوخ  قوذ  هب  رگ  شوخ  دوب 

هودنا هوک  ریز  دنام  ناماد  وچ 

قرف هچ 

نوتسیب و تشد  ندومن  ادیپ  نیشنلد و  هاگتهزن  بلط  هب  نیریش  نامداخ  راتفر  رد  راتفگ 
ار نیریش  ندادربخ 
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هوک نماد  تشد و  فرط  زا 

ماجنا مغ  غرم  نآ  رد  يدنسرخ  هچ 

ماد زا  شدید  دیاب  غار  غاب و  هک 

تسیراسگ یم  ياج  دنتفگ  رگد 

تسیراهب ياهلگ  رپ ز  یتشد  هک 

راسهک تشد و  رد  دوب  شوخ  یم  یلب 

رای وک  کیل  دشاب  رای  رگ  یلو 

غاد نیشتآ  لگ  لبلب  رب  دوب 

غاب �هراظن  سفق  رد  دتفا  شک 

تیاکح

تشاد رپ  هتسب  یغرم  دایص  یکی 

تشادرب شاپ  زا  دنب  درب و  ناتسب  هب 

یناتسوب ناریاط  شدندز 

ینایشآ مه  تبغر  يالص 

هتسب شیوخ  لاب  دید  دزرپ  وچ 

هتسشن ولهپ  رد  هناخ  يودع 

شیوخ �هنیس  فاکش  زا  دروآرب 

شیر �هنیس  زا  شارخرپ  يریفص 

داشمش ورس  زا  قوذ  هچ  ار  یغرم  هک 

دایص تسد  رد  دوب  شزاورپ  هک 

يزاس همغن  رب  مرا  دشاب  سفق 
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يزاب جارات  نیمک  رد  دنیب  هک 

دیراسخاش ناگدازک  امش 

دیرامش تصرف  لگ  ورس و  طاشن 

تسیرامش نم  اب  ارم  دایص  هک 

تسیراک ماد  جنکش  رد  مه  ارم 

ورسخ يوکشم  زا  نیریش  ندمآ  نوریب  رد  راتفگ 

تیاکش رپ  هام  هوکش  رپ  تب 

ترابع شوخ  ورس  هجهل  شوخ  لگ 

ناجازم كزان  �هدرکرس  رس و 

ناجاور یب  راک  زومآ  جاور 

روسان ياهتحارج  شاپ  کمن 

روشرپ نیریش  کمن  اپ  ات  رس  ز 

هدنکف وربا  �هشوگ  رد  هرگ 

هدنخ هار  هتسب  گنت  ناهد 

دنسرخ رید  ضرعت  اب  یجازم 

دنویپ تخس  ترابع  اب  یباتع 

هیام مرگ  زیخ و  دوز  نتفر  هب 

هیاپ تسس  يانب  رد  اناد  وچ 

دندیشک نوگلگ  ات  درک  تراشا 

دندیشک نوریب  رد  تخر  وکشم  ز 

شوج زا  رپ  لد  کشم و  دمآ ز  نورب 
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شون رد  رهز  نارازه  دس  شناهن 

راهنز دیراذگم  تفگ  ناصاخ  هب 

راکو رس  اجنیا  مدشاب  رگید  هک 

گنر نآ  رب  ام  زا  تسه  هک  یسنج  ره  ز 

گنت �هناخمغ  نیزا  دیرآ  نورب 

يوک نآ  رب  ام  زا  تسه  هک  يزیچ  ره  ز 

يوکشم هتشک  رد  نیا  زا  دیرآ  نورب 

ياج دش  گنت  نازیزع  رب  ام  زا  هک 

يار نآ  رد  ار  ندوب  مینیب  یمن 

تشم رد  جنگ  دیلک  ینازینک 

يوق تسد  يوق  نامالغ 
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تشپ

دنداشگ رب  اهرد  دنتفر و  نورد 

دنداهن نوریب  اه  هناخ  عاتم 

دندید لاح  نیاک  مرح  نامیقم 

دندیود نوریب  مرح  زا  رابکی  هب 

يوخدب نیریش  ام  لیخرس  يا  هک 

يور یگرابکی  نینچ  ام  زا  باتم 

يار دوخ  نیریش  ام  يوخدب  يا  هک 

ياپ یگرابکی  نینچ  ام  زا  شکم 

میناتسآ نیا  سخ  دوخ  رخآ  هن 

مینارگ ناسنیز  ترطاخ  رب  ارچ 

میراد وت  غاد  تزع  رخآ  هن 

میراوخ وت  شیپ  رد  هنوگنیز  ارچ 

يرادتسود زا  ریس  دوز  شوخ  يدش 

يرابتعا یب  زج  تسین  نیاک  نکم 

ییانشآ رب  اپ  دوز  شوخ  يدز 

ییافو یب  زا  ریغ  تسین  نیاک  نکم 

يریلد شوخ  يرای  هب  لوا  رد  وت 

يریس دوز  رای  رایسب  یلو 

يرای تخس  يرای  زاغآ  ردوت 

يرابتعا یب  بجع  رخآ  یلو 
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ییانشآ مدرم  هب  دیاب  یمن 

ییادج بجوم  یب  تسیچ  يدرک  وچ 

وک افو  وک  تورم  وک  تبحم 

وک ام  ناج  بیصن  يراد  رگ  و 

تسا نینچنیا  يرآ  تفگ  بل  رکش 

تسا نیمز  نیا  هانگ  ایوگ  یلو 

شیک افو  مدوب  مدمآک  لوا  نم 

شیوخ تداع  اجنیا  مدرک  نوگرگد 

رادافو مدوب  مدمآک  لوا  نم 

راک نیدب  مدروآرب  رس  اجنیا  رد 

دای لثم  نیا  دیرادن  ایوگ  امش 

دازیمدآ عبط  دزد  دشاب  هک 

تسین افو  معبط  رد  هک  نیا  مرج  هب 

تسین اور  نتشک  نینچنیا  منعط  هب 

ییافو یب  یبیع  دوب  یم  رگا 

ییادج ورسخ  امش  زا  درک  یمن 

تسداهن ون  زا  انب  نیا  نیریش  هن 

تس هداهن  ورسخ  دب  نییآ  نیا  هک 

نم رب  هن  دز  دیاب  هنعط  ورسخ  هب 

نمرا رد  نم  اهنیا  متسناد  یمن 

درک کی  هب  کی  دابریخ  هگنآ  سپ 
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درک کمن  رپ  نیریش  لعل  شزوپ  هب 

زیر کمن  لعل  زا  تخیر  یم  کمن 

زیب کمن  دش  یم  اه  هدید  رد  نازو 

دولآ هیرگ  عادو  لابند  ز 

دودنا ترسح  کشا  دیراب  ورف 

وت ربلد  اب  وگ  میتفر  ام  هک 

ورسخ زان  شیع و  هب  نیشنب  ایب 

شاب یم  زان  شیع و  هب  شدییوگب 

شاب یم  زاوآ  رب  شوگ  نکیلو 

ياج زا  تسج  اهنیا  تفگ  یتخل  وچ 

ياپ یگراپ  باکر  ردنا  داهن 

گنج ورسخ  هب 
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دنار یم  هتسویپ  رد 

دنار یم  هتسهآ  یهگ  دنت و  یهگ 

نایور هدیشوپ  نآ  شیپ و  ردنا  دوخ 

نایوپ نازات و  یپ  همیسارس ز 

یپ رد  تسیهودنا  هک  ارنآ  یلب 

یط دنک  یم  هر  نوچ  هک  دناد  یمن 

دنار شیپ و  دتفا  هک  دناد  یمه 

دنام هک  ای  دیآ  هک  ات  دناد  هچ 

راسهک تشد و  نآ  ات  هصقلا  دنارب 

راورخ هب  لبنس  لگ  دید  نمرخ  هب 

قشاع عبط  ياوه  نوچ  ییاوه 

قفاوم سب  ییاوه  ار  شجازم 

دنخ رکش  اب  دشون  دهع  ار  شبل 

دنویپ هزمغ  اب  دش  هزات  ار  هگن 

تسج رب  هنتف  شکانباوخ  مشچ  ز 

تسبرمک شدق  يراکتمدخ  هب 

شمارخ شیپ  رد  زان  دش  ناود 

شماگ مین  ره  رد  دوب  يزاین 

رود زا  مدید  یقشع  هک  دمآ  رورغ 

رودزم نسح  ترورض  دراد  رگا 

شیوخ لد  اب  نیریش  دیشیدنا  رد 
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شیپ رد  هشیدنا  رازه  اب  یناج  هک 

كانسوه عبط  مدیوگ  یم  اهچ 

كاب یب  نسح  نیا  زاب  تسیچ  رکف  هب 

تفای یم  زان  دعتسم  تعیبط 

تفای یم  زاب  همشرک  زان و  رد 

شغار تشد و  ناز  يدمآک  یمیسن 

شغامد يدرک  رپ  قشع  يوب  ز 

يدید هلال  رب  رگا  لگ  رب  رگا 

يدید هلان  رد  شدوخ  زا  یناهن 

هتفکش تشد  نآ  رد  یگرب  ره  ز 

هتفهن دوخ  اب  یتفای  يزاین 

درک رس  دنق  ناوراک  شلعل  ز 

درک رکش  رپ  بل  دوخ  نادازمه  هب 

نم لد  دمآ  دورف  شوخ  اجنیا  هک 

نم لگ  يرادنپ  تسا  كاخ  نیا  زا 

تس ینیشنلد  هوک  ناماد  بجع 

تس ینیمزرس  مرخ  هچ  هلا  هاقس 

داب نم  ياج  وا  تحاس  هشیمه 

داب نم  يازفا  طاشن  وا  طاسب 

ار داهرف  نامداخ  نتفای  نیریش و  رصق  ندومن  انب  يارب  ار  رنهرپ  ناداتسا  نیریش  ندومن  بلط  ردنا  راتفگ 

یناب نسح  دشاب  هک  ار  ییانب 

نتفای نیریش و  رصق  ندومن  انب  يارب  ار  رنهرپ  ناداتسا  نیریش  ندومن  بلط  ردنا  راتفگ 
ار داهرف  نامداخ 
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ینابرهم رب  شیپ  لوا  دهن 

ییاجب ات  دناسر  شزور  کی  هب 

ییانب یلاع  کلف  نوچ  ددرگ  هک 

ماگ دهن  دنسم  رب  هک  دیآ  تقو  وچ 

ماج رد  تخیر  دیاب  شیع  بارش 

شتسس داینب  زا  تشخ  کی  دشک 

شتسخن زور  زا  رتناریو  دنک 

داینب تسا  تسس  ار  نسح  يانب 

داب للخ  یب  برای  قشع  ساسا 

نیریش رصع  زا  اه  لاس  هتشذگ 

نامه

نتفای نیریش و  رصق  ندومن  انب  يارب  ار  رنهرپ  ناداتسا  نیریش  ندومن  بلط  ردنا  راتفگ 
ار داهرف  نامداخ 
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نیریش رصق  مان  تساجرب 

تس هدنام  دابآ  نینچنیاک  یساسا 

تس هدنام  داهرف  يراک  مکحم  ز 

تخادنا ون  حرط  نیا  هکنآ  تفگ  نینچ 

تخات یگراب  نوماه  هب  نیریش  نوچ  هک 

ییاوه بآ و  شوخ  دید و  ییاضف 

ییاج دومرف  وا  راک  يارب 

يور رب  دوب  يرابغ  ار  شداب  هن 

يوج رد  هدولآ  یلگ  ار  شبآ  هن 

زیگنا تبغر  ییاوه  ار  شطاسب 

زیب برط  زیخ و  برط  زیر و  برط 

جنس رنه  ناصاخ  دومرف  بلط 

جنس رهگ  توقای  دش ز  ناشفا  رد 

داتسا هچ  داتسا و  ود  مهاوخ  یم  هک 

دازرنه زرورنه و  داتسا  ود 

هداد زاس  ناگرزب  راک  همه 

هداشگرب رد  اه  هناختلود  هب 

رای تنمیم  ناشیا  راک  تسد و  هب 

راکمه تسدمه و  تنمیم  ناشیدب 

ییامن تعنص  رنه  رپ  نیتسخن 

ییانب یلاع  شدیآ  تسد  زا  هک 

نتفای نیریش و  رصق  ندومن  انب  يارب  ار  رنهرپ  ناداتسا  نیریش  ندومن  بلط  ردنا  راتفگ 
ار داهرف  نامداخ 
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شسانش تعنص  اب  هتفر  يرامش 

شساسا حرط  در  تشگنا  نورب ز 

تسار یسدنه  عضو  هب  شحرط  همه 

تساک مک و  ره  ردنا  شزین  ینوزف 

دشاب راک  نیریش  هک  دیاب  یلو 

دشاب رای  ینسح  شینیریش  هب 

یناج دالوف  ینت  نهآ  رگد 

ینایم ار  تقشم  ددنبرب  هک 

ياسرف گنس  یناج  تخس  زا  دوب 

ياپ کبس  تسد و  کبس  يراکرپ  هب 

یشوک تخس  نیا  دنک  دوخ  قوذ  هب 

یشورف تعنص  زا  ینغتسم  دوب 

درک ناشراک  ساسا  زا  یسایق 

درک ناشراب  رد  رز  راک  ردق  هب 

دندرب دای  زا  گنرد  هر  عطق  هب 

دندرب داب  زا  قبس  شتآ ، ورگ ز 

یمان نادنمرنه  زا  دندیزگ 

یمارگ دنمرنه  داتسا  ود 

دنمرنه دس  کی  ره  شیوخ  راک  هب 

دنب رنه  دس  کی  ره  تشگنا  ره  هب 

ییامن زجعم  لگ  تشخ و  زا  یکی 

نتفای نیریش و  رصق  ندومن  انب  يارب  ار  رنهرپ  ناداتسا  نیریش  ندومن  بلط  ردنا  راتفگ 
ار داهرف  نامداخ 
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ییاج ردق  یب  وا  شیپ  قنروخ 

داتسا تخس  تسد و  هزیکاپ  بجع 

داینب تخس  شیانب  تسچ و  شدوخ 

دودنا لگ  يدرک  کلف  مابرگا 

دولآ لگ  يدیدرگن  شتشگنارس 

يداهن را  بآ  رس  رب  ییانب 

يداتسیا تمایق  ات  شساسا 

تسد فک  کی  رب  رنه  زاجعا  هب 

تسب یم  هیاپ  کی  رب  فقس  نارازه 

دوب ورگ  شرکف  اب  هک  يراک  نآ  رد 

نانچ

نتفای نیریش و  رصق  ندومن  انب  يارب  ار  رنهرپ  ناداتسا  نیریش  ندومن  بلط  ردنا  راتفگ 
ار داهرف  نامداخ 
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دوب ور  زیت  تعنص  هب  شتسد 

راک رپ  رکف  دز  یم  نهذ  رد  ات  هک 

راک رد  دوب  رخآ  تشخ  جراخ  هب 

گنس رب  هشیت  زک  یتعنص  رپ  رگد 

گنژرا شقن  نوچ  دس  حرط  يدومن 

تشپ يوق  ندرگ ، يوق  وزاب  يوق 

تشم زا  شدالوف  نهآ و  دایرف  هب 

هراخ گنس  رب  يدز  رگ  اپ  رس 

هراپ هراپ  ارنآ  يدرک  هشیت  وچ 

ياسرف هشیت  تسد  وچ  يدرک  کبس 

ياپ زا  دهش  ار  سگم  يدیشارت 

تسد شا  هشیت  رب  نارگ  یتشگ  رگا 

تسپ یتخاس  یهوک  تسد  داب  هب 

يراک هدروخ  هاگ  هک  يدنمرنه 

يراگن رکیپ  ار  هشیت  يداد  وچ 

لیجعت هب  ششیپ  رگ  هشپ  يدیرپ 

لیپ رکیپ  دس  شرپ  رب  يدومن 

شیدنا شناد  نارگتعنص  نآ  رب 

شیوخ �هصق  ناسنیز  دنداد  نورب 

تس ینارمکح  ار  ام  هدرپ  ریز  هک 

تس ینانعمه  ار  وا  زیورپ  نوچ  هک 

نتفای نیریش و  رصق  ندومن  انب  يارب  ار  رنهرپ  ناداتسا  نیریش  ندومن  بلط  ردنا  راتفگ 
ار داهرف  نامداخ 
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شمان هب  یهاش  �هکس  نمرا  هب 

شمالغ یهام  ات  هام  زا  یلو 

لاثمت سووات  يرکیپ  نویامه 

لابند هب  ار  وا  دیپس  زاب  یسب 

ششاپ رون  يور  شیپ  رد  روخ  ز 

ششاب رود  زا  هم  هار  ددرگب 

دراد ریخست  �هضبق  رد  ناهج 

دراد ریجنز  رد  هک  ناهاش  اسب 

راک دتف  ناسحا  اب  هک  سلجم  نآ  رد 

راب دنک  رز  اجنآ  هک  دیاب  یسک 

رود اوهو  بآ  نیا  زا  دنچ  یلیم  هب 

روح �هولج  يو  رد  تسه  یتشهب 

ینار شیع  اجنآ  شتس  هداتفا  شوخ 

ینامداش طاسب  هدیچورف 

زورفا لد  رصق  یکی  دراد  سوه 

زومآ تعنص  تعنص  نالثم  یب  هب 

ییاپ ریز  ار  شا  هیاپ  هراخ  ز 

ییامزآ راک  وا  رد  ناداتسا  ز 

میدید هک  یناراگن  تعنص  نیزا 

میدیزگ رب  ار  امش  تعنص  نیا  هب 

راگرپ طخ  نیا  يرگید  درادن 

نتفای نیریش و  رصق  ندومن  انب  يارب  ار  رنهرپ  ناداتسا  نیریش  ندومن  بلط  ردنا  راتفگ 
ار داهرف  نامداخ 
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راک نیا  رد  دش  دیاب  هجنر  ار  امش 

نیبج هم  نیریش  دزن  هب  ار  وا  ندرب  داهرف و  اب  نیریش  نامالغ  دینش  تفگ و  ردنا  راتفگ 

جنس رهگ  يانب  جنگ  صیرح 

جنگ یب  تسین  نکمم  راک  نیا  تفگب 

نداشگ رهوگ  زا  یجنگ  دیابب 

نداشگ رز  زا  لفق  میس و  زا  هرگ 

ملاع راک  رادم  رز  رب  دوب 

ملاع راوشد  دوش  ناسآ  رز  هب 

وزاب تخس  ار  رنه  یهاوخ  رگا 

یب رز 

هم نیریش  دزن  هب  ار  وا  ندرب  داهرف و  اب  نیریش  نامالغ  دینش  تفگ و  ردنا  راتفگ 
نیبج
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وزارت رد  دیاب  گنس 

مار دوش  اهرطاخ  فطل  قلخ و  هب 

ماد �هناد  نآ  ماد ، تسا  میس  رز و 

نادنمشوه دنمک  دمآ  زیچ  ود 

نادنمجرا ياپ  دندنب  نآ  زک 

ماک دهد  تنم  یب  هک  يدوج  یکی 

ماگ دنز  ترفن  یب  هک  یقلخ  یکی 

تسین یکی  تتاذ  رد  ود  نیز  رگ  ورب 

تسین یکریز  دنمک  تتسد  رد  هک 

میسانش تعنص  ام  هک  شدنتفگب 

میسانش تمیق  �هیاپ  ار  رنه 

تسا رامش  یب  دوخ  رز  هک  نک  تعنص  وت 

تسارابتعا ار  رنه  ام  شیپ  هب 

تسه یسب  رز  دشاب  بایمک  رنه 

تسه یسک  مک  اب  ناک  تسیزیچ  رنه 

شناک تسبایان  هک  رهوج  نآ  ره 

شنارگ خرن  دوب  دش  ادیپ  وچ 

رود رنه  زا  تسه  رنه  خرن  رز  هب 

روهشم داتسا  نآ  تفگ  وکین  هچ 

یلام هب  یجنسرب  هک  تعنص  نآ  ره 

یلافس دشاب  يرهوگ  ياهب 

هم نیریش  دزن  هب  ار  وا  ندرب  داهرف و  اب  نیریش  نامالغ  دینش  تفگ و  ردنا  راتفگ 
نیبج
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شدنتخاونب رز  میس و  جنگ  هب 

شدنتخاس یضار  شیوخ  لغش  هب 

میظعت هب  نیسحت و  هب  فیرعت و  هب 

میس رز و  ناسحا  هب  ماعنا و  هب 

وزاب تخس  جنس  هشیت  درم  هب 

وزارت رد  رهوگ  دندرک  رز  وچ 

تفشآ رب  نایامرفراک  راک  ز 

تفگ دز و  وربا  �هشوگ  رب  هرگ 

میجنس راک  ام  رز  رهب  زا  رگم 

میجنر هب  ناسنیز  دوخ  عبط  لیم  ز 

میداد داب  رب  ام  هک  رز  هیام  هچ 

میداشگ رب  وزاب  هک  يزور  نآ  زا 

میزاس راک  امرفراک  قوذ  هب 

میزاین یب  امرفراک  دزم  ز 

درم یناشیپ  رد  دیتفگ  یلب 

درم یناهنپ  تلاح  هتشون 

ییامن نطاب  تروص  يارب 

ییادخ دشاب  يا  هنییآ  نینچ 

جنس رنه  نآ  دشاب  هدوسآ  جنگ  ز 

جنگ دس  تسوزاب  ره  هب  شناهنپ  هک 

توق مغ  زا  دشورخ  یتسد  یهت 

هم نیریش  دزن  هب  ار  وا  ندرب  داهرف و  اب  نیریش  نامالغ  دینش  تفگ و  ردنا  راتفگ 
نیبج
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توقای دنب  وزاب  تسین  ار  وا  هک 

ناک نکب  وگ  یتسدگنت  نخان  هب 

ناد نیگن  رد  دشابن  شساملا  هک 

تسین رز  هب  یجاتحم  میناد  ارت 

تسین رنه  کی  ياپ  هب  تجنگ  دس  هک 

ياپ هن  شیپ  امرفراک  قوذ  هب 

امرفراک زا  راک  قوذ  دزیخ  هک 

ار امرفراک  وت  رگا 

هم نیریش  دزن  هب  ار  وا  ندرب  داهرف و  اب  نیریش  نامالغ  دینش  تفگ و  ردنا  راتفگ 
نیبج
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ینادب

ینامب شراک  رد  گنس  شقن  وچ 

تسا مادک  دوخ  امرفراک  نیا  تفگب 

تسا مامت  شراک  یتبسن  رهرد  هک 

روهشم نیریش  نآ  هک  شدنتفگب 

روش رد  تسیروش  ار  زیورپ  وزک 

نک وا  راک  سایق  وا  مان  ز 

نک وا  راتفگ  یجنس  توالح 

تسا لامج  سوساج  هدید  اهنت  هن 

تسا لایخ  هار  مه  شوگ  هار  هک 

شون نوچ  مان  نآ  تسشنرد  شماک  هب 

شومارف دش  یماکخلت  شک  نانچ 

دوب نابز  رد  شبنج  هک  شمان  نآ  زا 

دوب ناوختسا  دقع  لح و  رد  رثا 

شداتف ناکرا  رد  هک  شبنج  نآ  زا 

شداتف ناج  يانب  رد  لزلزت 

دمآرد یلیم  ناج  هب  شمان  نآ  زا 

دمآرد یلیس  شرد  زک  یلیم  هچ 

شوگ هر  زا  تفر  رد  هک  شلیس  نآ  زا 

شوه �هناخ  قاط  فقس و  دش  نوگن 

تسب یم  لیس  نآ  هر  يداتسا  هب 

هم نیریش  دزن  هب  ار  وا  ندرب  داهرف و  اب  نیریش  نامالغ  دینش  تفگ و  ردنا  راتفگ 
نیبج
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تسب یم  لیم  رب  رذگ  ار  دوخ  لد 

يار دتف  ملغش  نیدب  هگنآ  تفگب 

يامرفراک رب  نم  مشچ  دتفا  هک 

زیخ یلب  دشاب  نینچ  شدنتفگب 

زیمآ تعنص  ياهزان  نیا  تسا  سب 

دراد زانرپ  رنه  نسح  ترگ 

دراد زاب  تنآ  زا  ات  درای  هک 

ماع یتبسن  دشاب  هک  اجنآ  نسح  ز 

مایا مسر  دش  نینچ  يزان ، دوب 

دریگنرد اج  ره  زان  نیا  یلو 

دریگن رب  یهاک  هب  شک  سک  دوب 

دنداشگ یم  ناسنیز  هدرپ  ار  یخس 

دنداهن یم  نوریب  هدرپ  زا  ضرغ 

دش یم  رای  تیانک  اب  ترابع 

دش یم  راهظا  اعدم  هتکن  هب 

لگ رد  دندرک  یم  هک  یمخت  نآ  زا 

لد زا  رهم  ناج ، زا  شتسر  یم  افو 

ماک نآ  رد  دش  بلاغ  رهم  شنانچ 

ماگ کی  هب  دزاس  یط  تساوخ  یم  هر  هک 

زیگنا تبغر  ددرگ  وچ  لد  ياوه 

زیخ ناه  هک  دزیخرب  دایرف  ناج  ز 

هم نیریش  دزن  هب  ار  وا  ندرب  داهرف و  اب  نیریش  نامالغ  دینش  تفگ و  ردنا  راتفگ 
نیبج
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درورپ دیما  لد  ياضاقت 

درف نت  ناج ز  دزاس  قاط  ناج  زا  نت 

داتفا رگخا  نابیرگ  رد  ار  سوه 

داتفا رتسب  رد  کسخ  ار  يروبص 

هاوخ اوه  یناج  وزرآ ، رپ  یلد 

هار �هدامآ  دوجو  ياپارس 

تسا رورض  نتفر  رگا  تفگ  ناشیا  هب 

رود راک  حالص  زا  فقوت 

هم نیریش  دزن  هب  ار  وا  ندرب  داهرف و  اب  نیریش  نامالغ  دینش  تفگ و  ردنا  راتفگ 
نیبج
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تسا

شیپ دش  مزح  یب  ار  مزع  شک  یسک 

شیوخ �هناخ  رد  دوب  ناسوبحم  وچ 

ناتسب غاب و  زا  دور  رگ  نادنز  هب 

نادنز تسا  دنب  ناتسوب  گنرد 

يراوتسا نتفر  هب  شدندید  وچ 

يراگزاس يراگزاسان  نآ  رد 

نیسحت هب  فیرعت و  هب  شدندوتس 

نیریش ناهنپ ز  دوخ و  زا  رهاظ  هب 

دنداهن اپ  شیپ  شفک  ار  بلط 

دنداهن ارحص  رد  تخر  ار  ضرغ 

هوبنا ارحص ز  رب  دندیناهج 

هوک نآ  راجنه  رب  دنداد  نانع 

دنویپ هتکن  کی  ره  شیوخ  قوذ  هب 

دنب دس  دوخ ز  قاذم  رب  ار  نخس 

زاغآ هزات  قشع  دنویپ  لمع 

زار شزوپ  رد  کی  هب  کی  زا  ناهن 

شطاسب بادآ  يدیسرپ  نیا  زا 

شطاشن بابسا  بیترت  نازو 

تسیک زا  ییارآ  طاسب  شمزب  رد  هک 

تسیک زا  ییازفا  طاشن  ار  شطاسب 

هم نیریش  دزن  هب  ار  وا  ندرب  داهرف و  اب  نیریش  نامالغ  دینش  تفگ و  ردنا  راتفگ 
نیبج

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1320ناهفصا   هحفص 1103 

http://www.ghaemiyeh.com


كایرت هچ  تسا و  رهز  هچ  ار  شقاذم 

كانسوه ای  شعبط  تسا  زوس  سوه 

تسنوچ تسا  مرن  ای  تسا  تخس  شلد 

تسنوزف شفطل  ای  شیب  شباتع 

راچان هب  ندوب  شدهاوخ  يرورغ 

رایسب تسه  شرورغ  بابسا  هک 

يزاین یب  شخر  هک  مدییوگب 

يزاب هب  درآ  اجک  دزات  اجک 

تسا رورغ  رپ  يرآ  هک  شدنتفگب 

تسا رورض  انغتسا  هک  ییاج  یلو 

نارادجات اب  وا  ياهلفاغت 

ناراسکاخ اب  وا  ياهعضاوت 

تسزاون نیکسم  دوب  نیکسم  را  سک 

تسا زارد  انغتسا  ياپ  هن  رگ  و 

ناراب تخس  تسا و  تمحر  باحس 

ناراک زجع  رازتشک  رب  یلو 

زیگنا هرطق  ددرگ  هک  يربا  نآ  زا 

زیخون هزبس  دوخ  �هحشر  زا  دنک 

رت �هزبس  ناک  نآ  تقو  دیآ  وچ 

رب دروخ  ناقهد  نآ  زک  ییاج  دسر 

یگرگت مکحم  نانچ  دراب  ورف 

هم نیریش  دزن  هب  ار  وا  ندرب  داهرف و  اب  نیریش  نامالغ  دینش  تفگ و  ردنا  راتفگ 
نیبج
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یگرب هن  دنام  اجب  شخاش  ین  هک 

يراخ کشخ  رب  رگ  هک  يربا  نانچ 

يراذگ یهاگ  دهد  ار  دوخ  من 

راخ نآ  رابرد  دهد  يوشن  نانچ 

راب بطر  درآ  ددرگ و  یلخن  هک 

وا لگ  زا  هتسر  تس  یمخت  افو 

وا لد  دناد  یمن  یشومارف 

شیر دوش  يروم  رگ  هک  دراد  یلد 

شیوخ مهرم  دتسرف  شرذع  دس  هب 

کی دبایب  امیا  کی  هب 

هم نیریش  دزن  هب  ار  وا  ندرب  داهرف و  اب  نیریش  نامالغ  دینش  تفگ و  ردنا  راتفگ 
نیبج
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زار ناهج 

زاب نانچ  دس  دیوگب  ندید  کی  هب 

تسیناوج صوصخم  هک  اهیخوش  ز 

تسیناود بکرم  قشاع  ییوگ  وت 

ماش ات  حبص  هتسشن  رب  ناصاخ  هب 

مارآ هرذ  کی  اج  چیه  درادن 

تسش رد  ریت  دناود  بناج  نیزا 

تسد رد  هتشک  غرم  يوسنآ  دوش ز 

تسا نیز  ریز  شنانع  کباچ  یکی 

تسا نیمز  رب  ین  نامسآ ، رب  ین  هک 

هتشذگ رطاخ  رب  هک  شبنج  نآ  ره 

هتشگ زادنا  نانع  نازیم  نادب 

چیپ مخ و  رپ  يوم  هار  رب  دور 

چیه ندش  ناز  دبنجن  مخ  چیپ و  هک 

راتفر روم  مشچ  هب  دتفا  شرگ 

رادربخ نتفر  نآ  زا  رو  ددرگن 

هار ناک  شیزور  ردقنآ  دزاتب 

هام کی  هب  نودرگ  قلبا  دیوپن 

شنار ریز  دشاب  صقر  رد  نامه 

شناهج ردنا  ناهج  دزات  رگا 

يرآ يرآ  دصقرن  نوچ  دصقرب 

هم نیریش  دزن  هب  ار  وا  ندرب  داهرف و  اب  نیریش  نامالغ  دینش  تفگ و  ردنا  راتفگ 
نیبج
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يراوس کباچ  نانچنآ  دراد  هک 

یناد بعل  راوس  نوچ  يراوس 

ینانع کباچ  رس و  دوخ  يراوس 

دنرازه دس  ورسخ  وچ  رگ  ورسخ  وچ 

دنراد هلابند  دنک  رس  هر  وا  وچ 

هنایم رد  هرانک  زا  دزاتب 

هنایزات تسد و  هدرب  الاب  هب 

دناود کی  نیا  یپ  رد  یخوش  ز 

دناهج کی  نآ  رس  رب  يزاب  هب 

تس يراوس  ردنا  تسه  هک  اج  ره  نونک 

تس يراسهوک  کبک  زادنا  راکش 

هاگان هک  دشاب  شوخ  هچ  هو  اتفگب 

هار نیا  رب  دتفا  راذگ  ار  شدنمس 

رایسب تسین  یهار  هک  شدنتفگب 

راسهک ناماد  نآ  هب  ات  اجنیا  زا 

تشگ یپ  زا  دیآ  هک  دوبن  بجع 

تشد نیا  هب  ارحص  نآ  تسا  کیدزن  هک 

شبارطضا قوش و  تشگدس  یکی 

شبات تفر و  تقاط  هرابکی  لد  ز 

یناج ياهتبغر  دروآ  موجه 

یناب هدید  رد  دش  هدید  اپارس 

هم نیریش  دزن  هب  ار  وا  ندرب  داهرف و  اب  نیریش  نامالغ  دینش  تفگ و  ردنا  راتفگ 
نیبج
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هاگ رظن  شتسد  همه  ندید  کی  هن 

هاگرذگ ره  رد  هگن  دس  هدناشن 

ماگ دهن  لد  رد  وزرآ  نوچ  یلب 

ماک هر  رد  رواجم  ددرگ  رظن 

دنموزرآ نامگ  ساوسو  هب 

دنب دوش  یلاس  وزرآ  هار  هب 

رادید دیما  نیا  دراد  یساسا 

راوید یهاک ز  شندنک  ناوتن  هک 

نامرح �هشیت  دس  رگا 

هم نیریش  دزن  هب  ار  وا  ندرب  داهرف و  اب  نیریش  نامالغ  دینش  تفگ و  ردنا  راتفگ 
نیبج
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زیت دوش 

زیمآ شبنج  یب  نیا  درگ  ددرگن 

شراوتسا يانب  دیاسرفن 

شراظتنا لوط  هنهک  دزاسن 

ماجنا شوخ  دیما  دیما و  تسا  شوخ 

ماب رد و  زا  رابکی  هب  دزیر  رد  هک 

تسدارف دیآ  رگا  دیما  اشوخ 

تسه شتلود  نیاک  یسک  تخب  اشوخ 

هتشذگ دح  زا  رظن  يوپ  کت و 

هتشگ نهپ  شهاگن  ارحص  نآ  رد 

داهرف زا  نینزان  نآ  ییابرلد  نیبج و  هام  نآ  دزن  رد  ار  داهرف  نیریش  نامداخ  ندروآرد  راتفگ 

راسهک فرط  رب  دز  همیخ  نیریش  وچ 

رابکبس یتخل  دوش  مغ  زک  نادب 

درک یم  شیوخ  جازم  اب  ارادم 

درک یم  شیوخ  جالع  هنامیکح 

ییاج مد ز  ره  شلد  رد  شلایخ 

ییاوه رس  رد  سفن  ره  شنازو 

ماش ات  حبص  شدرگ  هب  ترشع  یم 

ماج یم و  لوغشم  ماش  حبص و  هب 

زودنا ترشع  یحوبص  زا  یحابص 

زور �هعرج  هتسکش  بش  رامخ 

زا نینزان  نآ  ییابرلد  نیبج و  هام  نآ  دزن  رد  ار  داهرف  نیریش  نامداخ  ندروآرد  راتفگ 
داهرف
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ینامداش حبص  حبص و  بارش 

ینادواج ترشع  شیع و  يالص 

ناراب هرطق  هرطق  ربا و  ياوه 

ناراهبون ربا  ربا ؟ نیمادک 

شوخ مرا  نوچ  یتشد  تشد و  طاسب 

شغیب ياه  یم  شوخ و  ياهرذگ 

زادنا عقرب  هام  بوشآ  ناهج 

زانرس زا  دروآرد  اپ  نوگلگ  هب 

راسهک ناماد  زا  تخات  ارحص  هب 

رایشه رایشه  هن  تسم و  تسم  هن 

تسم شوخ  رس  ناتب  نازات  یپ  ز 

تسد رد  هنامیپ  یکی  هشیش  یکی 

يراس همشچ  فرط  هب  نوچ  یتشذگ 

يرابغ یتسشورف  یم  بآ  هب 

يدیسر نوچ  يراز  هلال  مرخ  هب 

يدیشک یماج  یتخل و  يداتس 

زیگنا لگ  تشد  هداب و  طاشن 

زیخ کبس  نوگلگ  مرخ و  طاسب 

تسمرس هداب  زا  نانع  کباچ  تب 

تسم دوخ  تسم و  شمشچ  تسم و  شهاگن 

يدناود ارحص  نآ  هب  ارحص  نیا  زا 

زا نینزان  نآ  ییابرلد  نیبج و  هام  نآ  دزن  رد  ار  داهرف  نیریش  نامداخ  ندروآرد  راتفگ 
داهرف
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يدناهج هتشپ  نآ  هب  هتشپ  نیا  زا 

تخات يا  هتشپ  زارف  رب  هگان  ز 

تخادنا هتشپ  نآ  نماد  رب  رظن 

يور انشآ  رود  زا  دید  یهورگ 

يوسنآ تخات ز  نوگلگ  زیمهم و  دزب 

نارادراک نآ  دید  کیدزن  دش  وچ 

ناراگن تعنص  یپ  زا  دنتفر  هک 

دیما ناریگ  نانع  بناجنآ  زا 

دیشروخ يوس  هرذ  وچ  هدروآ  خر 

ماک هگتعسو  رب  دندیناود 

ماگ رد  ماگ  یقرت  ردنا  زاین 

درگ زا  کیدزن  دش  وچ 

زا نینزان  نآ  ییابرلد  نیبج و  هام  نآ  دزن  رد  ار  داهرف  نیریش  نامداخ  ندروآرد  راتفگ 
داهرف
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يوپاکت

يوسنآ ندناشفا ز  نماد  رابغ 

دندوس كاخ  رب  خر  دنتسج و  ورف 

دندومن تمدخ  نارتهک  بأد  هب 

دنخ رکش  هام  بل ، شون  راگن 

دنویپ داد  رکش  هبار  ترابع 

زیمآرکش ياه  هتکن  نیریش  هب 

زیر رکش  دش  کی  ره  عسو  ردق  هب 

تبسن هب  تبسن  زا  دش  یم  یط  نخس 

تعنص بابرا  تعنص و  ات  نینچ 

دیرای هک  اب  تعنص  لها  زا  تفگب 

دیراد هک  دوخ  اب  ناگشیپ  تعنص  ز 

هاگآ شناد  نونف  زا  دنتفگب 

هارمه میدروآ  هشیپ  تعنص  ود 

قاط رنه  ره  رد  نادراک  درم  ود 

قافآ روهشم  رنه  روشنم  هب 

يرامش ره  موسر  دنب  قسن 

يراکشیپ ناشیا  داتسا و  رازه 

میدیمد کی  ره  رب  هک  اه  نوسفا  هچ 

میدینش يریثأت  يوب  رخآ  هک 

راکرپ يانب  نادراک  نیتسخن 

زا نینزان  نآ  ییابرلد  نیبج و  هام  نآ  دزن  رد  ار  داهرف  نیریش  نامداخ  ندروآرد  راتفگ 
داهرف
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راگرپ ياپ  اج  زا  دنابنج  یمن 

لاثمت میتسب  یم  هک  يرحس  ره  ز 

لابند يرحسلا ز  لطاب  يدیمد 

دروان میدرب  یم  هک  نوسفا  ره  هب 

درک یم  عفد  بل  ندنابنج  کی  هب 

تسب یمن  مه  رب  يروآ  رذع  بل 

تسج یمن  نوریب  شبل  زا  يرآ  کی 

میداشگ رز  میس و  جنگ  هیام  هچ 

میداد راک  رارق  وا  اب  ات  هک 

ییاونیب راک  هدقع  رپ  یهز 

ییاشگ لگشم  شتسین  رز  نوچ  هک 

تسه رز  هک  ییاج  رز ! تسیزیچ  بجع 

تسدارف دیآ  دارم  یناسآ  هب 

میب رپ  راک  ناز  نادراک  دزرلب 

میس رز و  دادما  هب  دیانرب  هک 

گنت دش  راک  اسرف  گنس  زا  ام  هب 

گنس رز و  وا  شیپ  دوب  ناسکی  هک 

شیب ناز  هیام  ار  شتمه  رورغ 

شیوخ تعنص  اب  سک  دزم  دجنس  هک 

درورپ رهم  هام  درک  بجعت 

درک ناوت  رواب  نخس  نیا  دوخ  نوچ  هک 

زا نینزان  نآ  ییابرلد  نیبج و  هام  نآ  دزن  رد  ار  داهرف  نیریش  نامداخ  ندروآرد  راتفگ 
داهرف
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هشیپ راک  نیا  دوب  شک  يدرم  هک 

هشیت هب  دیاسرف  هراخ  گنس  هک 

یشوک تخس  رد  ناج  دزم  یب  دنک 

یشورف تعنص  زا  ینغتسم  دوب 

زادرپ گنس  نیا  تسا  هناوید  رگم 

زاس نیدب  دراد  لمع  نوناق  هک 

تسین يا  هناوید  ین  هک  شدنتفگب 

تسین يا  هنازرف  وا  وچ  دوخ  ملاع  هب 

یجنس راک  دشاب  هناوید  ارچ 

یب وت  هار  دیوپ  هک 

زا نینزان  نآ  ییابرلد  نیبج و  هام  نآ  دزن  رد  ار  داهرف  نیریش  نامداخ  ندروآرد  راتفگ 
داهرف
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یجنر ياپ 

ياسرف هشیت  نیا  تسا  رگتعنص  نآ  هن 

يامرف راک  ره  یپ  رد  دتفا  هک 

شیوخ لد  لابند  هب  رس  هداهن 

شیدنا تفلا  دشاب  هک  اب  ات  شلد 

گنرین نوسفا و  زا  هک  تمییوگ  هچ 

گنچ ارف  دمآ  ات  میتفگ  اهچ 

تسالوا هدرپ  رد  اه  هتفگ  نیا  یلو 

تسالوا هدرکان  نآ  راهظا  وت  هب 

درک رس  زان  ار  ناهگآراک  هم 

درک رظن  زادنا  مشچ  جنک  ز 

داد نورب  بل  زا  يا  هنوگ  مسبت 

داد نوسف  رحس و  هأشن  ار  نخس 

نتفگ هدرپ  رد  نخس  دیان  شوخ  هک 

نتفهن دیاب  یم  هک  نیا  تسا  فرح  هچ 

دشاب رایسب  نخس  شدنتفگب 

دشاب راک  رد  يا  هدرپ  ارنآ  هک 

تس یناد  هتکن  رد  نخس  يور  رگا 

تس ینابز  شوخ  امیا  زمر و  نابز 

زاس نوسف  خوش  نت  داد  یتسم  هب 

زان �هدنخ  رپ  بل  تفگ  یقاس  هب 

زا نینزان  نآ  ییابرلد  نیبج و  هام  نآ  دزن  رد  ار  داهرف  نیریش  نامداخ  ندروآرد  راتفگ 
داهرف
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مبارش نیدنچ  هدم  متفگ  یم  هک 

مبارخ تسم و  نتخاس  یهاوخ  هک 

يدوزف یم  نیدنچ  يدینشن و  وت 

يدوبر مشوه  يدرب و  ملقع  هک 

منانچنآ اهیدوخ  یب  زا  نونک 

منادن یفرح  ناتساد  دس  زا  هک 

راهظا درک  یم  ییشوه  یب  نانچ 

راک زا  شوه  دش  یم  تسد  زا  لقع  هک 

تسم دوخ و  یب  متسه  تفگ  ناشیدب 

تسد زا  هداد  يرایشوه  نانع 

زاب نتشیوخ  لاح  هب  میاک  یمد 

زار نیا  طسب  حرش و  تسیچ  منیبب 

نوگلگ تشد  يور  هب  هگنآ  دناهج 

نوسفا رپ  یمشچ  هدنخرپ و  یبل 

ياپ کبس  ار  نوگلگ  درک  يزاب  هب 

ياج زا  هراچ  ياپ  درب  ار  درخ 

داد نانع  ون  يالتبم  يوس  هب 

داد ناج  کلم  رد  رس  هنخر  شرازه 

تسا نایب  نیا  ياج  هچ  میوگ  یم  هچ 

تسا ناتساد  کی  نخس  نیا  نایب 

زار �هدرپ  رد  زاین  زار و  قیرط  هب  ود  نآ  دینش  تفگ و  نیکسم و  داهرف  زا  نیریش  ییابرلد  ردنا  راتفگ 

رد زاین  زار و  قیرط  هب  ود  نآ  دینش  تفگ و  نیکسم و  داهرف  زا  نیریش  ییابرلد  ردنا  راتفگ 
زار �هدرپ 
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ماجنا شوخ  زاغآ  شوخ  قشع  اشوخ 

ماک ره  لصا  اما  یماکان  همه 

قشع شوخ  دهع  اشوخ  قشع و  اشوخ 

قشع شتآ  زوس  زاغآ  اشوخ 

زورفا شتآ  تسا و  شتآ  هچ  رگا 

زوس نیا  تسیزوس  شوخ  هک  مک  ادابم 

يزابقشع دهع  تسیدهع  شوخ  هچ 

يزادگ ناج  نیا  لوا  اصوصخ 

ردنا دوب  هک  يداش  نآ  ره 

رد زاین  زار و  قیرط  هب  ود  نآ  دینش  تفگ و  نیکسم و  داهرف  زا  نیریش  ییابرلد  ردنا  راتفگ 
زار �هدرپ 
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هنامز

هنایم رد  هنارک  زا  دنداهن 

ماع يداش  نآ  دش  عمج  اجکی  وچ 

مان یقشاع  قشع و  زاغآ  شدش 

راکرپ نابوخ  نادراک  ناتب 

رای شوخو  دنرای  افو  زاغآ  رد 

دایرف دایرف  یمد  زا  نکیلو 

داینب رید  ددرگ  هزات  قشع  هک 

ون قشاع  نیریش  رود  زا  دید  وچ 

ورکبس نوگلگ  تخات  رد  کبس 

زات کت و  رد  دش  یم  هک  بناجنآ  هب 

زان یتساخ  هر  زا  شدرگ  ياج  هب 

ياسایتوت رابغ  نآ  هار  هب 

يازفا تریح  درم  مشچ  نت  همه 

تسم تبعل  هدرک  تسس  ار  نانع 

تسد دنز  ناسآ  نآ  رب  نکسم  نآ  هک 

شبیرف يدید  تحلصم  هدنخ  هب 

شبیکش ربص و  دنک  تراغ  نوچ  هک 

ییابرلد نایب  رد  اهادا 

ییانشآ فرح  مرگ  اه  هگن 

یتفرگرب نوگلگ  هک  یماگ  ره  هب 

رد زاین  زار و  قیرط  هب  ود  نآ  دینش  تفگ و  نیکسم و  داهرف  زا  نیریش  ییابرلد  ردنا  راتفگ 
زار �هدرپ 
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یتفرگرد يزاین  ون  ریسا 

يزان نالوج  ره  لابقتسا  هب 

يزاین لیخ  نورب  يدیناود 

وزاب تخس  بناج  ود  زا  دوب  ششک 

وزارت مه  تبحم  نازیم  هب 

ییامزآ روز  رد  نسح  ییوس  ز 

ییاخ ریجنز  رد  قشع  ییوس  ز 

يآ شیپ  هک  اهتراشا  بناج  نآ  زا 

ياپ وک  هک  اه  يراسکاخ  وس  نیا  زو 

میب فک  ردنا  زان  غیت  وسنآ  زا 

میلست تسد  ردنا  رس  بناجنیا  زو 

ییوزرآ ون  يدش  یماگ  ره  هب 

ییوگتفگ یتشذگ  بل  زا  ناهن 

تفر یم  ماگ  کباچ  قوش  تعرس  هب 

تفر یم  مانشد  زا  رپ  بل  يروبص 

شیپ ارف  دمآ  نانع  کباچ  نآ  وچ 

شیک افو  نآ  ششیپ  داتفا  كاخ  هب 

ندرپس رهب  ناج  تشگ  اپارس 

ندرب هدجس  يارب  رس  نت  همه 

درورپ قشع  زاین  اب  اهاعد 

درک یم  رای  راثن  بل  ریز  هب 

رد زاین  زار و  قیرط  هب  ود  نآ  دینش  تفگ و  نیکسم و  داهرف  زا  نیریش  ییابرلد  ردنا  راتفگ 
زار �هدرپ 
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شیپ رد  هدنکفا  ناگدنب  نوچ  يرس 

شیر یگدنب  دوجس  زا  ینیبج 

هناخمشچ رد  هگن  همیسارس 

هناهب دبای  ار  هراظن  نوچ  هک 

شوج رد  قشع  زا  دوجو  ياپارس 

شوماخ قشع  ثیدح  زا  بل  نیمه 

تسد رد  هناتسم  نانع  ار  خر  يرپ 

تسم دوخ  تسم و  شمشچ  تسم و  شهاگن 

وربا مشچ و  ياه  هشوگ  زا  بیرف 

وگ ابحرم  دس  نورب  هدیناود 

راتفگ مرگ  یسرپ  لاح  رد  هگن 

شوگ هن 

رد زاین  زار و  قیرط  هب  ود  نآ  دینش  تفگ و  نیکسم و  داهرف  زا  نیریش  ییابرلد  ردنا  راتفگ 
زار �هدرپ 
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رادربخ بل  ین  نآ  زا  هاگآ 

زانو تداع  مسر  هب  اهعضاوت 

زاغآ ماجنا و  هتسارآ  مرش  هب 

شباجح زا  یتسم  دروآ  نورب 

شباقن دنب  نامه  هتسب  یلو 

درک ون  هیاریپ  ار  زان  لامج 

درک ورشیپ  مسبت  ار  ترابع 

دنخ رکش  زا  داد  ینشاچ  ار  نخس 

دنمرنه يا  مدقم  ریخ  شتفگب 

ییاجک زو  تمان  تسیچ  ات  وگب 

ییانشک دش  اه  لاس  ایوگ  هک 

شوپ بصق  هام  ياک  داد  شباوج 

شومارف ناشوپ  نشخ  زا  تدابم 

يزادگ ناج  رد  نم  وچ  نیکسم  تدس 

يزاون نیکسم  وت  راک  هشیمه 

داهرف مان  نیچ  زا  منیکسم  یکی 

دازآ شیوخ  زا  کیلو  وت  مالغ 

دیما شوگ  رد  ما  هقلح  ای  نکف 

دیواج هب  ات  نیب  یگدنب  قیرط 

رآ شیوخ  عیب  رد  ار  هدنب  نیا  ایب 

راگنا شدازآ  يوش  رگ  نامیشپ 

رد زاین  زار و  قیرط  هب  ود  نآ  دینش  تفگ و  نیکسم و  داهرف  زا  نیریش  ییابرلد  ردنا  راتفگ 
زار �هدرپ 
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زیر رکش  نیریش  هلذب  نیریش  هب 

زیمآ هوشع  بیرف  نیا  داد  نورب 

رادافو دیاب  يا  هدنب  ارام  هک 

زاوآ دس  دنیب  رگا  دزیرگن  هک 

تسیراک بعص  ام  تمدخ  لوبق 

تسیرامش هنوگرگد  تمدخ  نیا  رد 

گنس زا  یناج  نهآ ، دیاب ز  یلد 

گنچ ام  راک  رد  ندز  دناوتب  هک 

شیپ ایب  يراد  لد  ناج و  نیا  رگا 

شیوخ يدازآ  رب  شاب  هنرگو 

تسا قشع  ياج  ناج  لد و  نیاک  شتفگب 

تسا قشع  ياغوغ  هصرع  مدوجو 

داب ناحتما  تروج  راک  هشیمه 

داب ناوت  ار  مناج  بات و  ار  ملد 

مزیتس غیت  ینز  رس  رب  رگا 

مزیرگ ياپ  توق  ادابم 

یناوت یم  ات  نک  رازآ  ارم 

یناج تخس  نیبب و  يرادافو 

زور نآ  دالوف  زا  مدرک  ناج  لد و 

زوس نورد  دش  مدیما  نیا  قرب  هک 

مناحتما رد  يا  هروک  نابات  هب 

رد زاین  زار و  قیرط  هب  ود  نآ  دینش  تفگ و  نیکسم و  داهرف  زا  نیریش  ییابرلد  ردنا  راتفگ 
زار �هدرپ 
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مناج تسیدالوف  هچ  ینیب  ات  هک 

دالوف وچ  ناج  نیا  مسرت  شتفگب 

دای ینک  یم  نم  اب  شیتخس  زا  هک 

دزورفرب شتآ  ممرگ  يوخ  وچ 

دزوسب مه  دشاب  توقای  رگا 

دولآ شتآ  شتفگ  مرگ  یباوج 

دود شنمرخ  زا  رآرب  ناج  کنیا  هک 

ماگ دنز  لد  لیم  هک  يداو  نآ  رد 

درب سک  ار  وا  هک  ناج  دشاب  هچ 
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مان

تسیچ ناج  وت  لیم  اب  وت  لیم  نم و 

تسیک ناج  دید  دهاوخ  هک  ار  ناج  رگد 

تساخ اجک  زا  لیم  نیاک  تفگ  بل  رکش 

تساخ انشآ  فرح  ود  کی  زا  تفگب 

دوب انشآ  فرح  هچ  نک  شتفگب 

دوب افو  زا  دنچ  يا  هدژم  اتفگب 

سک افو  دنیب  ناخرلگ  زا  تفگب 

سب ار  قاشع  وزرآ  نیا  تفگب 

دننایک دوخ  نازابقشع  نیا  تفگب 

دننابرهم یموق  تخس  اتفگب 

ینابرهم نیا  تسا  یکات  شتفگب 

یناف دندرگ  ات  تسه  اتفگب 

قاشع دندرگ  انف  نوچ  اتفگب 

قاتشم دنشاب  نانچمه  اتفگب 

راب دهد  یقاتشم  لخن  شتفگب 

رایسب نامرح  یلو  يرآ  تفگب 

نامرد هچ  ار  نامرح  درد  اتفگب 

نامرح درد  زا  ياو  ياو  اتفگب 

تساج یب  هلان  قشع و  فال  شتفگب 

تسامرف هلان  نامرح  درد  اتفگب 
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يزاس هراچ  دیاب  ربص  زا  تفگب 

يزابقشع رد  وک  ربص  اتفگب 

دوصقم تسیچ  يزابقشع  زا  تفگب 

دوبان دوب و  زا  یگتسر  اتفگب 

تسویپ تسود  اب  ناوت  یم  شتفگب 

تسر ناوت  دوخ  زا  رگا  يرآ  تفگب 

تسود زا  رجه  ای  هب  لصو  شتفگب 

تسوا رطاخ  لیم  هچنآ  اتفگب 

داشگب هدقع  نیریش  هک  هتشر  ره  ز 

داهرف تخیوآ  نآ  رب  رهوگ  یکی 

يزان نابنج  نانع  یبوخ  دشن 

يزاین تسد  دوش  هتوک  نازک 

زان هگنالوج  رد  قشع  نسح و  وچ 

زات کت و  رد  یتخل  دنداد  نانع 

دندیسر رد  وس  ره  نانابهگن ز 

دندیشک رد  مد  اون  مه  غرم  ود 

هتفگ مین  بل  رب  دنام  تیاکح 

هتفس مین  رد  بقثم و  هتسکش 

دندرک زاب  ون  يا  هدرپ  ار  نخس 

دندرک زاس  ون  يا  همغن  هدرپ  ز 

دوب رگد  تروص  ارهاظ  هچ  رگا 
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دوب رتشیب  ییاون  ناهنپ  یلو 

تسییاون شوخ  نازابقشع  ياون 

تسییاج هب  هر  ار  وا  گنهآ  ره  هک 

گنچ نیا  زا  دزیخ  اون  دس  هچ  رگا 

گنهآ کی  دشاب  يرگنب  وکین  وچ 

هتفگ مین  بل  رب  دنام  تیاکح 

هتفس مین  رد  بقثم و  هتسکش 

شلامک فاصوا  تسا  قشع  ضرغ 

شلاصو ای  دیارس  یشحو  رگا 

قشع ماقم  تفرعم و  شیاتس  رد 

تسا قشع  نوناق  رب  هدرپ  نارازه 

ره هب 
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تسا قشع  نوسفا  اه ز  همغن  کی 

گنرین نوسفا و  رپ  قشع  مد  ره  هب 

گنهآ دراد  ییاون  هدرپ  ره  ز 

زاس نوسف  قشع  يا  هدرپ  کی  ره  ز 

زاوآ مدره  درآرب  ینوناق  هب 

تسین اطخ  لهاک  یسک  دناد  یلو 

تسین ادج  نوناق  ناز  همغن  کی  ره  هک 

شکلد قشع  دشاب  هناخیم  یکی 

شغ یب  یفاص و  همه  اه  یم  وا  رد 

ماج هچ  هشیش  هچ  وبس  هچ  مخ  زا  هچ 

ماشآ یم  ندنر  هب  یتسم  دهد 

دشاب قرف  یم  نا  فرظ  رد  رگا 

دشاب قرف  یک  اه  هداب  نایم 

تسین وبس  ای  مخ  رب  هدید  شک  یسک 

تسین وگتفگ  یم  تدحو  رد  ار  و 

ددرگ تسباپ  یک  هشیش  ماج و  هب 

ددرگ تسمرس  دروخ  یماج  ره  ز 

تسا قشع  رارسا  رب  وت  شوگ  رگا 

تسا قشع  راتفگ  اهراتفگ  همه 

یماک تسین  نتفگ  هناسفا  ارم ز 

یماظن مه  دب  ناسک  مظن  رب  هک 

قشع ماقم  تفرعم و  شیاتس  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 1127 

http://www.ghaemiyeh.com


ادوس روش و  رسارس  مراد  يرس 

اسآ لد  ار  دوخ  مهد  یلوغشم  هب 

نمشد تفگ  رگ  نیا  زا  گنن  مرادن 

نماد هب  يراد  ناسک  غاب  زا  لگ 

دراد گنت  ار  لد  قشع  موجه 

دراد گنن  مان و  ياورپ  اجک 

یناد تسین  يزاین  منیریش  هب 

یناهن مراد  نابل  نیریش  سب  هک 

مراد هدرپ  رد  اهرکب  نارازه 

مرآرب رگ  مبیرف  اهرطاخ  هک 

نیگمغ ناج  نیا  یلوغشم  یپ 

نییآ مدنب  یم  نارگید  رکب  هب 

ار دوخ  ناوخ  ندنارتسگ  تجاح  هچ 

ار دوخ  نان  مدرم  ناوخ  رب  مروخ 

شلامک فاصوا  تسا و  قشع  ضرغ 

شلاصو ای  دیارس  یشحو  رگا 

نیریش قشع  دنمک  هب  داهرف  يراتفرگ  نایب  رد 

دازیرپ خوش  بل  شون  نآ  دید  وچ 

داتسا تعنص  نآ  رد  تسا  داهرف  هک 

شریگ ریش  مشچ  دید  نآ  حالص 

شریسا دزاس  هگن  ریت  اب  هک 
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شتسب ياپ  دزاس  هرط  نیکشم  هب 

شتسد هب  دیاش  یم  هک  يراک  دهد 

دید نانچنآ  ار  تحلصم  شرورغ 

دیشخب هیاپ  دید و  هیام  دیاب  هک 

ندومزآ تسا  قشع  طرش  نیتسخن 

ندوشگ رد  ار  یسکره  دیاشن 

زاب رظن  دشاب  سوه  زک  سک  اسب 

دشاب قشع  زک  اسب 
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زادرپ هناخ 

تسا مادک  ات  شدومزآ  دیابب 

تسا ماک  هچ  ار  وا  یقشاع  ای  سوه 

تخاب ناوت  یم  يرای  درن  رگ  وا  هب 

تخاس ناوت  یم  نالوج  مرگ  ار  هگن 

شزارد دشاب  سوه  تسد  رگو 

شزاب درک  ناسآ  هب  رس  زا  ناوت 

راکدب تخب  زا  ینم  نوچ  اصوصخ 

راک دتف  ناکانسوه  اب  ممادم 

هار نیا  زا  دعب  دز  سوه  ناوتن  ارم 

هاگآ مگنرین  نیز  هدرک  ورسخ  هک 

یناتسلد نارازه  اب  سپ  نازو 

ینابز نیریش  رس  رب  هم  نآ  دش 

هاوخ اوه  ناراد  هدرپ  مرش  ز 

هاگآ هام  نآ  دنار  هدرپ  رد  نخس 

تسا نانچنآ  رورنه  نییآ  هک 

تسا نابز  اب  قفاوم  لد  ار  وا  هک 

تسارآ تعنص  نآ  یپ  زا  مشچ  ارم 

تسامرف راک  رب  وا  مشچ  رز  زا  هک 

شمیس هب  دوبن  رظن  نارودزم  وچ 

شمیب دیما و  رب  هید  دشابن 
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دشاب جنر  اپ  یپ  زا  شجنر  هن 

دشاب جنگ  بحاص  هک  يراک  دنک 

دشابن یناک  را  عناق  یلعل  هب 

دشابن یناوخ  را  غراف  ینان  هب 

رازلگ لگ ز  کی  شعنام  ددرگن 

رایسب كدنا ز  �هدید  ددنبن 

دننام قشع  دیاب  درک  ییانب 

دنک اج  شنودرگ ز  رود  ناوتن  هک 

یلاع قاشع  تمه  ناس  هب 

یلازیال نازاب  قشع  دهع  نوچ 

يراوتسا رپ  ییاجرباپ و  ز 

يراوخ هاگ  جنر و  هاگ  قشاع  وچ 

كاپ ناگدازآ  لد  نوچ  شیاضف 

كاردا لها  لایخ  نوچ  شقاور 

ار ام  تسا  راک  رد  خاک  رصق و  هن 

ارام تسا  رایسب  عون  نیا  زا  هک 

تسییاشگ رطاخ  یلوغشم و  ضرغ 

تسییامزآ تعنص  هتشذگب  نیا  زا 

امرفراک نیا  رس  يراد  رگا 

امرفراک يراد  هک  تعنص  نآ  ره 

درمشب وچ  ار  اه  ینتفگ  کیاکی 
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درب لد  راتفگ  زا  داد و  ناج  بل  ز 

شبیرفلد ياه  هتکن  نیریش  ز 

شبیکش لد  زا  درب ،  مارآ  ناج  ز 

دنمرنه داهرف  دیسوب  نیمز 

دنویپ دنکفا  زاین  اب  ار  نخس 

دشاب رازلگ  تنیز  لگ  ات  هک 

دشاب راوخ  لگ  تضراع  شیپ  هب 

مان دوب  ینیریش  هب  ات  ار  رکش 

زا ینیریش  دنک 
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ماو تبل  لعل 

تسا نارتخا  زا  غورف  ات  ار  کلف 

تسا ناربلد  زا  زارط  ات  ار  نیمز 

تلابو یبوخ  رتخا  يا  دابم 

تلامج اداب  يربلد  زارط 

مناوت رو  ار  یتمدخ  میاشن 

مناسر نودرگ  رب  رخف  هالک 

ار ینم  نوچ  تیلباق  دشابن 

ار ینت  نیمیس  رطاخ  لوبق 

تسا نالبقم  تافتلا  نوچ  یلو 

تسا نالباقان  زا  هک  ارنآ  مغ  هچ 

ناشخر دیشروخ  وترپ  ینیبب 

ناشخدب لعل  دوش  یگنس  وا  زک 

تسامرفراک فطل  ام و  یعس  وچ 

تسار دوش  رز  نوچ  اهراک  یبوخ  هب 

رادرب هدید  رز  زا  هک  یتفگ  ارم 

راک نیا  رد  ددرگ  رز  وچمه  تراک  هک 

رهوگ هب  ین  اما  تسه  مزاین 

رز رب  میس و  رب  ین  تسه  مدیما 

مرادن رهوگ  رس  ینیکسم  هب 

مرادنرب لد  يرهوگ  زا  یلو 
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مرای تسه  امرفراک  فطل  وچ 

مرآرب اج  زا  دوب  یهوک  رگا 

دنک اجز  ار  یهوک  قوش  اب  ناوت 

دنک اپ  دناوتن ز  راخ  هدرسف 

دشابن یبآ  ار  هدرسفا  لگ 

دشابن یبات  ار  هدرسفا  لد 

مناوت لکشم  ار  راک  نیا  دوخ  هب 

مناوت لد  قوش  ناوتب ز  رگو 

یتابث دریگ  ملد  را  راک  نیا  رد 

یتافتلا كدنا  هب  زج  دریگن 

دندینش نوچ  نیریش  فرح  نازینک 

دندید هشیپ  تعنص  درم  زاین 

رابکی دنتشگ  نابزمه  یمامت 

راک زا  دنداد  یهگآ  داهرف  هب 

تسا روبصان  سب  ام  يوناب  نیا  هک 

تسا رویغ  شعبط  كزان و  شجازم 

تسین لد  چیه  وا  لد  نوچ  شجنر  هب 

تسین لگ  بآ و  نیا  زا  ییوگ  شتشرس 

تسا ریلد  سب  شباتع  يزیرنوخ  هب 

تسا ریس  دوز  مه  نکش  نامیپ  مه  هک 

درآرب رگ  نودرگ  هب  ار  یساسا 
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درآ رد  اپ  زا  یشجنر  كدنا  هب 

تس هناگی  نآ  عبط  هک  كزان  سب  ز 

تس هناهب  شجنر  یپ  زا  شمادم 

رورغم تس  یعبط  شییاورپ  یب  ز 

روهشم تس  ییوخ  شیزوس  قشاع  هب 

دزورف رب  نیک  نیشتآ  شیوخ  وچ 

دزوسب یتسه  نمرخ  ار  ناهج 

هجنپ دالوپ  یلد  نهآ  رگا 

هجنر دادیب  زا  هن  راک و  زا  هن 

 ، هن مدق  ادوس  نیا  رد 
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راهنز هنرو 

راد هگن  دوخ  تقو  ریگ و  دوخ  رس 

تسه يا  هیاریپ  یقشاع  زا  ترگ 

تسه يا  هیامرس  رتزغن  نیاز  ارک 

شیدنیم يوج و  شرطاخ  دارم 

شین دنز  رو  دتسرف  مهرم  ترگ 

تسا راک  زین  ار  وا  يرودزم  رگ  و 

تسا رامش  یب  رهوگ  رایسب و  مرد 

دشابن مغ  اب  ترطاخ  لیم  وچ 

دشابن مک  یهاوخ  هک  نادنچ  ارو 

نیکسم داهرف  لد  یهآ ز  دزب 

نیریش لیخ  نابل  رکش  يا  هک 

دومرف راب  لوا  هک  يراک  ارم 

دوب یقشاع  نیریش  مشچ  بیرف 

دیما مراد  نیا  زا  رتهب  يدزم  هچ 

دیدنسپ مراک  نیا  رهب  نیریش  هک 

شهار كاخ  نم  يا  دیشخب  نم  هب 

شهاگن لوا  دزم  لاس  نارازه 

مناشفرب ناج  ار  هنارکش  رگا 

منادن تمعن  نیا  ردق  انامه 

شیدنیب شیوخ  زا  هک  مدییوگم 
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شین دنز  رو  دتسرف  مهرم  ترگ 

مراد كاب  كزان  عبط  ناز  اجک 

مراد كایرت  نم  رهز  وا  زا  رگا 

منایز دشاب  ارچ  ادوس  نیا  رد 

مناج تخس  نم  لد و  كزان  وا  هک 

دراد هشیدناک  دزس  وا  راک  نیا  رد 

دراد هشیش  وا  گنس ،  رابرد  ارم 

رای شجنر  زک  نآ  تسا  كانسوه 

راک دتف  نارجه  اب  هک  دشیدنیب 

دیوپن یماکان  هار  نوچ  سوه 

دیوج شیوخ  دارم  يراک  ره  هب 

تسین ناتسلد  ناز  یلد  ماک  ارم 

تسین نایم  ردنا  یلد  لد  ماک  هچ 

دیامن يرای  رگ  دجنر و  رگا 

دیازف دوخرب  دهاک و  دوخ  زا  مه 

قشاع تساخرب  نایم  زا  نوچ  یلو 

قشاع تساوخ  ربلد  هک  دهاوخ  نامه 

وا اب  تسین  لد  دوب  شهاوخ  لد  هب 

وا اب  تسین  لکشم  ناسآ و  رگو 

تسا یتسم  لصو  زا  رامخ  شرجه  زا  رو 

تس یتسرپ  دوخ  يزابقشع  دشابن 
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نوتسیب هوک  ندنک  هب  داهرف  ندومن  رومأم  نوتسیب و  هوک  فیرعت  داهرف و  اب  نیریش  يوگتفگ  رد 

تسام رفاک  شقشع  هک  یلد  یب  نآ  شوخ 

تساسرف جنر  ناناج  راک  رد  شنت 

دزاس لوزعم  اهراک  زا  شرگ 

دزاس لوغشم  ارو  دوخ  راک  هب 

راک ره  دیوش ز  ورف  وا  تسد  وچ 

راب رگد  شراک  رس  رب  درآرب 

زین نت  لوغشم  شدشاب  ناج  نوچ  هک 

قشع نیا  دوش 

هوک ندنک  هب  داهرف  ندومن  رومأم  نوتسیب و  هوک  فیرعت  داهرف و  اب  نیریش  يوگتفگ  رد 
نوتسیب
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زین ندب  رد  يزاس 

دریذپ رد  مغ  نآ  وچ  ناج  نوچ  شنت 

دریگ قشع  شدوجو  ياپارس 

دبات مسج  رب  ناج  دیشروخ  نوچ  هک 

دبای قشع  عبط  زین  شجازم 

ناناج قشع  باتفآ  زا  دوش 

ناشخدب لعل  وا  گنس  نوچ  نت 

روخ عنام  دشابن  وا  گنس  وچ 

رس نورد  زا  قشع  دنز  رب  نوریب  هب 

دریگ قشع  غورف  ملاع  همه 

دریذپ رد  شرون  راوید  رد و 

دنیب راوید  رد و  رب  شسکع  وچ 

دنیب رای  دیامن  ور  اج  ره  هب 

تسبرمک تمدخ  یپ  زا  داهرف  وچ 

تسبرد راکنیا  �هدهع  رد  رمک 

دازآ ورس  نآ  تسشن  رب  نوگلگ  هب 

داهرف داتفا  شیپ  رد  هیاس  وچ 

یهوک کیدزن  ات  دنتفر  نینچ 

یهوکش خرف  يرکیپ ،  هتسجخ 

گنر نامسآ  يدنلب  زا  هوک  یکی 

گنس رب  هشیش  ار  هم  دیشروخ و  وزا 

هوک ندنک  هب  داهرف  ندومن  رومأم  نوتسیب و  هوک  فیرعت  داهرف و  اب  نیریش  يوگتفگ  رد 
نوتسیب
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شرابیوج هرجم  نوچ  نارازه 

شرانک ره  زا  روث  يدج و  نارازه 

شفاکش ره  تفارش  زا  فهک  زا  هب 

شفاق هوک  نوچمه  هلق  نارازه 

دوب امنهر  نودرگ  هب  وا  بیشن 

دوب اجک  دناد  ادخ  ار  شزارف 

هدیرپ سب  نودرگ  نیرسن  وا  رد 

هدیدن یهار  شا  هرذ  رب  یلو 

شودمه هردس  وا  هعلق  اب  هدش 

شوپ نوگلین  وا  �هیاس  زا  رهپس 

وا نماریپ  نامسآ  رادم 

وا نماد  ياهگنس  بکاوک 

شدوتس ناوتن  نیا  ریغ  یتخس  هب 

شدوب داهرف  هشیت  بات  هک 

شنونک نم  زا  ناشن  ییوج  رگو 

شنوتسیب هوک  هب  ترهش  دوب 

دازیرپ هام  نآ  زا  تفر  تراشا 

داهرف هشیت  زا  دنکفا  هوک  نآ  هک 

دوب نکهوک  دوجو  هوک  رگم 

دومرف رما  ندنک  هوک  ار  وا  هک 

زادنارد اپ  زا  ار  شیوخ  ینعی  هک 

هوک ندنک  هب  داهرف  ندومن  رومأم  نوتسیب و  هوک  فیرعت  داهرف و  اب  نیریش  يوگتفگ  رد 
نوتسیب
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زاب یم  قشع  ملامج  اب  سپ  نازو 

ییانشآ ملصو  هب  یهاوخ  رگا 

ییامن ناج  نورد  رد  اج  ارم 

رادنپ مهو و  نیا  تس  هدش  یهوک  ارت 

رادرب هوک  نیا  هار  یهاوخ ز  ارم 

مارآ دشاب  مهوک  هب  ات  دد  مین 

مادو دد  ياوأم  تسا  هوک  رد  هک 

یفاق هوک  تردن  هب  دشاب  رگم 

یفاطم دشاب  ار  غرمیس  وا  زک 

تفگ سپ  نازو 

هوک ندنک  هب  داهرف  ندومن  رومأم  نوتسیب و  هوک  فیرعت  داهرف و  اب  نیریش  يوگتفگ  رد 
نوتسیب
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ییامن تعنص  زک 

ییاشگ رب  وزاب  هک  مهاوخ  نانچ 

راسهک ییاشگب ز  هشیت  برض  هب 

اروازس ییاج  ار  هاگ  نمیشن 

گنهرف هب  ریبدت و  هب  يرآ  نورب 

گنس زا  یناویا  رظنم و  قاور و 

يراگن تعنص  زا  هشیت  كون  هب 

يرآرب نیریش  لد  يانمت 

دیآ لگ  تشخ و  اب  هک  تعنص  نآ  ره 

دیآ لصاح  دیاب  گنس  زا  ارت 

ار یسدنه  سنرقم  رد  ییامن 

ار یسدیلقا  تعنص  ییازف 

گنس زا  ییامنب  اهلاثمت  نانچ 

گنژرا ینام و  تریغ  دشاب  هک 

راوشد تسیراک  نیا  مناد  هچ  رگا 

راک نیا  روخرد  ار  ییوت  نوچ  دشابن 

دنیارس یفرح  ام  لیخ  رد  یلو 

دنیامزآ یتخس  هب  ار  نادرم  هک 

ترامع تهج  هب  ار  نوتسیب  هوک  ندنک  داهرف  ندومن  لوبق  نیریش و  يوگتفگ  باوج  رد 

زیخون ورس  يا  هک  تفگ  داهرف  ودب 

زیوالد تفلز  رورپ و  ناج  تبل 

تهج هب  ار  نوتسیب  هوک  ندنک  داهرف  ندومن  لوبق  نیریش و  يوگتفگ  باوج  رد 
ترامع
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مبات ربص و  لد  زا  هدرب  تلایخ 

مبارخ تسمرس و  هدرک  تهاگن 

مماد وت  نیکشم  فلز  دنمک 

مماج هب  تنیشون  لعل  بارش 

منآرب ییامرف  هک  تمدخ  ره  هب 

مناوت ات  هر  نیرد  مشوک  ناج  هب 

دالوپ دشاب ز  رگا  گنس  هوک  هن 

داینب شقشع ز  يورین  اب  منک 

مرامگ تمه  رگا  هوک  ياج  هچ 

مرآرب يو  زا  درگ  تسایرد  رگا 

هام نآ  داهرف  هتفگ  زا  تفکش 

هاگرحس داب  زا  هچنغ  ناس  هب 

دنویپ دهع و  وگتفگ و  نیا  زا  سپ 

دنخ رکش  نیریش  داد  نیا  رارق 

زانط خوش  نآ  راک  ماجنا  ات  هک 

زاس دنک  ینشج  یهگتهزن  ره  هب 

لزنم ود  يزور  دنک  یتشد  ره  هب 

لد �هدقع  دیاشگ  یلوغشم  هب 

ماجنا هب  وکشم  نآ  راک  نوچ  دسر 

ماکدوخ هام  نآ  نآ  ردنا  تخر  دشک 

دوشگب راب  رکش  لعل  سپ  نآ  زو 

تهج هب  ار  نوتسیب  هوک  ندنک  داهرف  ندومن  لوبق  نیریش و  يوگتفگ  باوج  رد 
ترامع
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دوردب درک  ار  وا  ینیریش  دس  هب 

داد نانع  ار  نوگلگ  تسج و  بکرم  هب 

داد ناج  هک  درادربخ  نآ  داهرف  ز 

دازآ ورس  نآ  نوتسیب  زا  تفرب 

داهرف هن  لزنم  نآ  ردنا  دنام  وا  هن 

شیوخ نسح  شیاتس  رد  هیاد  اب  وا  يوگتفگ  هدومن و  شیاسآ  اجنآ  رد  نیریش  هک  يرازغرم  تفص  رد 

يرازغرم شوخ  یتشد و  نویامه 

يراذگ اجنآ  دوب  ار  نیریش  هک 

یناکم شکلد  یلزنم ،  كرابم 

هک

شیاتس رد  هیاد  اب  وا  يوگتفگ  هدومن و  شیاسآ  اجنآ  رد  نیریش  هک  يرازغرم  تفص  رد 
شیوخ نسح 
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ینامز دیاسآ  يو  رد  نیریش 

دیاب سودرف  زا  رتشوخ  ییاضف 

دیاشگ نیریش  رطاخ  اجنآ  هک 

لزنم تسا  ناج  لد و  رد  شک  یهم 

لد شدیاشگب  اجک  لگ  بآ و  ز 

دیآ شوخ  اهلد  �هلان  شک  یلگ 

دیاشن شجارد  کبک و  دورس 

تسا راکف  ياهلد  هب  وخ  شک  یتب 

تسا راز  هلال  تشگ  هب  شلیم  اجک 

دیاب داهرف  ورسخ و  شک  یسک 

دیآ دای  شدیب  ورس و  زا  اجک 

شوهم نیریش  نینزان  راگن 

شوشم ناشیرپ و  دوخ  فلز  وچ 

تشاد یم  داش  ینورد  يانمت 

تشاد یم  دازآ  يرطاخ  دیما 

دوب اپ  هب  یتیگ  ات  هک  لفاغ  نازو 

دوب افج  يراک  افج  تافاکم 

لد نیشتآ  داهرف  دازآ و  لد 

لگ رد  ياپ  ورسخ  داش و  ناور 

تسا رورغ  یبوخ  مزال  نوچ  یلو 

تسا رویغ  عبط  تلع  ییوکن 

شیاتس رد  هیاد  اب  وا  يوگتفگ  هدومن و  شیاسآ  اجنآ  رد  نیریش  هک  يرازغرم  تفص  رد 
شیوخ نسح 
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درک یم  هراومه  ار  درد  نآ  لد  هب 

درک یم  راهظا  یلدشوخ  نارای  هب 

نوگلگ درک  یم  ار  هرهچ  رغاس  هب 

نوخ زا  رپ  لد  رغاس  وچ  نادنخ  شبل 

شوخ لفحم  يداد  بیترت  یسب 

شوخ لد  وک  داش و  ناج  وک  یلو 

مارالد نآ  يدرک  نشج  اج  ره  هب 

مارآ یتفرگن  شلد  اجکی  یلو 

شبارش يوس  يدش  لد  لیم  وچ 

شبات يابهص  یتخیمآ  کشا  هب 

درک یم  زیهرپ  لد  فعض  زا  رگم 

درک یم  زیمآ  بالگ  ار  ابهص  هک 

يدروخ ماج  ورسخ  يور  دای  هب 

يدرب مان  مه  ار  داهرف  یلو 

تشد رد  تشد  ارحص  هب  ارحص  نینچ 

تشگ یم  داد و  یم  نتشیوخ  بیرف 

يرارقیب زا  تشذگ  یم  اج  ره  ز 

يراگزاس درادن  معبط  اب  هک 

دوب لد  ياه  يروبصان  زا  همه 

دوب لگ  بآ و  رب  شتمهت  هناهب 

شهار داتفا  ناهگان  یتشد  هب 

شیاتس رد  هیاد  اب  وا  يوگتفگ  هدومن و  شیاسآ  اجنآ  رد  نیریش  هک  يرازغرم  تفص  رد 
شیوخ نسح 
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شهایگ دوب و  لگ  هنوگ  ره  زا  هک 

دوب مرا  رازلگ  کشر  رد  وا  زا 

دوب مک  دننام  کی  هب  يو  رد  لگ  ود 

شخب ناور  شکاخ  لدتعم  شیاوه 

شخب ناج  رضخ  كاخ  وچمه  شلالز 

هدیرچ لبنس  زا  يو  نالازغ 

هدیمرآ لبنس  هب  شنانزوگ 

شدنپس میاد  یتخوس  قیاقش 

شدنزگ دیان  ناسخ  مشچ  زا  هک 

هدامآ نانچ 

شیاتس رد  هیاد  اب  وا  يوگتفگ  هدومن و  شیاسآ  اجنآ  رد  نیریش  هک  يرازغرم  تفص  رد 
شیوخ نسح 
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وب امن  وشن و 

دوب اجب  يدیچ  ار  گرب  ره  وا  زک 

شباحس میاد  رگ  هدرپ  یتسبن 

شباتفآ تکازن  زا  يدرسف 

مه اب  هزبس  يو  رد  هدییور  سب  ز 

من ار  هشیر  يداد  گرب  زا  باحس 

دوباوه كاخ و  نآ  ردنا  رطع  سب  ز 

دوب اطخ  یتفگ  نیچ  يارحص  شرگ 

يزاب هب  شناکبک  هزبس  يور  هب 

يزارط نابوخ  زومآ  مارخ 

یباتخ نابوخ  هب  شنالازغ 

ییابرلد مسر  هار و  هدومن 

هتفکش وس  ره  وردناک  لگ  سب  ز 

هتفهن لگ  رد  رس  هب  رس  شنیمز 

یتشذگ ارحص  نآ  زا  يراب  را  سک 

یتشگن رگید  شرطاخ  رد  نازخ 

شیاوه اب  یم  هأشن  �هتشرس 

شیاضف رد  تنج  غاب  هتفهن 

هناگی نآ  تشد  نآ  ردنا  تشذگب  وچ 

هناهب نتشذگب  رهب  شدنامن 

شون �همشچ  نآ  يا  همشچ  ياپ  هب 

شیاتس رد  هیاد  اب  وا  يوگتفگ  هدومن و  شیاسآ  اجنآ  رد  نیریش  هک  يرازغرم  تفص  رد 
شیوخ نسح 
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شون دنک  یماج  ات  هک  دمآ  دورف 

زیر حدق  رد  یبآ  تفگ  یقاس  هب 

زیت یشتآ  مراد  هنیس  ردنا  هک 

مبات چیپ و  رد  نیبب  یباتیب  ز 

مبآ یم  زا  لد  شتآ  رب  ناشف 

زاس برط  نوناق  تفگ  برطم  هب 

زاوآ شکرب  رتهب  هک  ینوناق  هب 

دناهر لد  زا  مغ  هک  نکرس  یهر 

دنالسگب مغ  زا  لد  راک  رس و 

تفگ الص  یقاس  منص  نامرف  هب 

تفگ ابحرم  ار  ناگدولآ  رامخ 

درک برط  ماج  رد  گنرلگ  یم 

درک بدا  ار  يرایشوه  یتسم  هب 

تشادرب گنهآ  نانچ  برطم  ین 

تشاد رکش  نیریش  زا  رود  یتفگ  هک 

درک وشو  تسش  نوچ  یم  بآ  زا  غامد 

درک وگ  تفگ و  لد  مغ  زا  هیاد  هب 

لد یپ  رد  دتفین  نم  نوچ  سک  هک 

لطاب يادوس  رد  رمع  دزابن 

هتشگ راوخمغ  هداد و  لد  فک  ز 

هتشگ هراوآ  فرط  ره  لد  یپ 

شیاتس رد  هیاد  اب  وا  يوگتفگ  هدومن و  شیاسآ  اجنآ  رد  نیریش  هک  يرازغرم  تفص  رد 
شیوخ نسح 
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هدنام مورحم  دوخ  موب  رهش و  ز 

هدنام موب  نوچمه  هناریو  ره  هب 

تسا گنج  هب  سکره  اب  هک  مراد  یلد 

تسا گنت  میلقا  تفه  يانهپ  وا  رب 

وک نآ  يار  ناناج  هب  رگ  مزیتس 

وک نآ  ياپ  نارود  رگ ز  مزیرگ 

ناناج هن 

شیاتس رد  هیاد  اب  وا  يوگتفگ  هدومن و  شیاسآ  اجنآ  رد  نیریش  هک  يرازغرم  تفص  رد 
شیوخ نسح 
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نم یماکان  رس  ار 

نم یماندب  یپ  رد  نارود  هن 

شیوخ لکشم  دشاب  شیوخ  زا  ارم 

شیوخ لد  زا  مراد  هچ  ره  مراد  هک 

لد مغ  رد  هدرک  فرص  یناوج 

لد مهرم  ار  لد  مخز  هدرمش 

هداتف هر  زا  ناسک  گنرین  هب 

هداتف هچ  نورد  هر  يوب  هب 

هدرمش يراک  بلط  ار  یبیرف 

هدرمش يرادافو  ار  ینوسف 

يرای هب  هتفریذپرد  ار  سوه 

يرادتسود هدرک  مان  ار  عمط 

ار لیح  رکم و  هتشادنپ  افو 

ار لغد  نوسفا و  هدناوخ  تبحم 

نتسکش نامیپ  اب  هکنیا  رتبجع 

نتسب هزات  دهع  هزات  رای  هب 

تسین مه  مان  شنابز  رب  نیریش  ز 

تسین مه  ماغیپ  همان و  يازس 

رکش مغز  زک  نامگ  ورسخ  دنک 

رذآ رپ  مغ  زا  دوب  نیریش  لد 

تسین نآ  ياورپ  الوا  دوخ  ارم 

شیاتس رد  هیاد  اب  وا  يوگتفگ  هدومن و  شیاسآ  اجنآ  رد  نیریش  هک  يرازغرم  تفص  رد 
شیوخ نسح 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسین نآ  ياج  یناد  وت  دشاب  رگو 

درآ وترپ  ملامج  دیشروخ  وچ 

درآ ورسخ  نارازه  ییابرح  هب 

رابرکش منیریش  لعل  ددرگ  وچ 

راو سگم  ینیب  رکش  تسد  رس  هب 

مراد زیورپ  زا  هن  یکشر  لد  هب 

مراد زین  رکش  دنویپ  زا  هن 

تسا راک  هب  نم  مکح  هب  رکش  رگا 

تسا راکف  نم  قشع  ورسخ ز  رگو 

شدنمک نیا  درم  هکنوچ  مدیدن 

شدنب هب  مدرک  رکش  يوسیگ  هب 

ریجنز تسا  ریش  هتسیاش  یلب 

ریجخن دروخ  رد  دش  دنب  دنمک و 

رخسم دمآ  ار  قشع  ورسخ  وچ 

رکش هچ  نیریش  �هرط  شماد  هچ 

دیوگ نینزان  زا  يرادلد  نیریش و  هب  هیاد  نداد  دنپ  رد 

زاورپ درک  یبیلدنع  یخاش  ز 

زادرپ همغن  دش  ینبلگ  رگید  هب 

تخاس نوخ  قرغ  شناج  قشع  غیت  وچ 

تخاس نورد  مخز  مهرم  ار  سوه 

تشادنپ دازآ  ار  شیوخ  نوچ  مغ  ز 
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تشادرب همغن  نیا  ون  رای  يور  هب 

ندیشک لصاح  یب  جنر  زا  دنچ  هک 

ندیشچ لد  نوخ  قشع  ماج  ز 

یکات سوسفا  یکی  يادوس  هب 

یکات سوب  رانک و  يانمت 

تسابیز ياهلگ  زا  رپ  رسکی  نمچ 

تساجیب بوشآ  همهنیا  لگ  کی  هب 

ار سوه  یماک  دوخ  هب  مهدب  نانع 

ار سفن  ره  مرآرب  لد  ماک  هب 

رب یمد  ره  منیشن 
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يراسخاش

يراخ مخز  یب  یلگ  اب  مرآرس 

تسا غورف  تلوق  نیرد  را  تفگ  شلگ 

تسا غورد  يوعد  یقشاع  رد  ارت 

تسار دوب  تلوق  یقشاع  رد  رگو 

تساجنآ نم  نسح  يور  نبلگ  ره  هب 

يرامش ورسخ  اب  تسین  مه  ارم 

يراب چیه  يو  زا  لد  رب  مرادن 

دوب سوه  رب  شرهم  داینب  رگا 

دوب سب  جنر  مدرب  هک  نادنچ  وزا 

تسا رادم  ار  شراک  قشع  رب  رگ  و 

تسا رارقرب  شرهم  تسه  اج  ره  هب 

تسانمت شنیریش  ماک  رکش  ز 

تسانمت شنیا  دور  یم  اج  ره  هب 

رگنوسف قشع  زا  تفگ و  یم  نینچ 

رگید دوب  لد  رگید و  شنابز 

يدوب شیپ  رد  يا  هدادلد  شرگ 

يدونش لد  زوس  يوب  شفرح  ز 

رایشوه دوب  يریپ  هیاد  هچ  رگا 

راک نیا  ریپ  ینعم  يور  زا  دوبن 

شیناگدنز دش  تبرجت  ردنا  نوچ 
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شیناهن هودنا  تفایرد  نآ  زا 

شنورد نیکست  رهب  یمرن  هب 

شنوسف نیا  دناوخرب  داشگب و  نابز 

ناهاش زومآ  زاین  تزان  يا  هک 

ناهالک جک  دنمک  تفلز  رس 

هدرک بات  رد  ار  دیشروخ  تخر 

هدرک بانع  لد  رد  نوخ  تبل 

یشون هبانوخ  تخر  کشر  زا  لگ 

یشورف لظنح  تبل  شیپ  رکش 

شوه نزهر  تتشگ  هک  نیا  تسا  رکف  هچ 

شومارف ادوس  نیا  برای  تداب  هک 

شیب نیزا  ار  دوخ  هدم  مغ  تسد  هب 

شیوخ اب  دنچ  ات  ینمشد  نیا  تسا ،  سب 

یشون هبانوخ  نیزا  منیب  ارت 

یشوک شیوخ  كاله  ردنا  شیوخ  هک 

یناهن درد  نیا  زک  مسرت  یمه 

ینازخ داب  درب  هر  تغاب  هب 

ار ناور  ورس  دق  دزاس  ات  ود 

ار ناوغرا  يریخ  هب  دزاس  لد  هب 

یهاک دنچ  ار  نتشیوخ  نامرح  ز 

یهام هن  یباتناهج  دیشروخ  وت 
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تسین رسدرد  زج  تلصاح  مغ  نیا  زا 

تسین رکش  ماک  زج  خلت  ماک  ز 

دش رکش  اب  ورسخ  رازاب  رگا 

دش رگج  رد  نوخ  ار  وت  دیاب  یمن 

دنرازه دس  نابیلدنع  ار  تلگ 

دنرامش یب  نابیکشان  ار  تخر 

دشابن وگ  یبیکشان  تیوک  هب 

دشابن وگ  یبیلدنع  تغاب  هب 

یتسج و لد  وت 
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تسج لد  ماک  ورسخ 

تسج لد  مارآ  وا  یمارآ ، یب  وت 

سب رسدرد  ار  سوه  تزان  رب 

سب رکش  ار  ورسخ  داهرف و  ار  وت 

تسا بیلدنع  ياوه  رگ  ار  تلگ 

تسا بیکشان  مغ  زا  تداهرف  لد 

ناهاش دیص  ياوه  يراد  رگ  و 

ناهالک نیرز  ندروآ  ماد  هب 

زیوالد فلز  �هقلح  ناشفارب 

زیورپ وچمه  نارازه  نک  رخسم 

یغاب هب  مرخ  ینبلگ  دشاب  وچ 

یغارس دیوج  یلبلب  ره  وزا 

يراد باداش  ات  شاب  ار  لگ  وت 

يراین مک  لبلب  يراد ز  لگ  وچ 

دشابن مغ  زج  تنبلگ  نازخ 

دشابن ملاع  مگ  وت  نوچ  یشابن 

دزوسب نت  ناج و  هک  یقشع  اشوخ 

دزوسب نمرخ  دس  هلعش  کی  زا و 

تبحم يورین  هب  نوتسیب  ندنک  زاغآ  قشع و  یگنوگچ  نایب  رد 

زوس نورد  قشع  يربص  یب  اشوخ 

زوس نورب  زا  نورد و  زا  درد  همه 
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يداهن رد  دزورف  شتآ  قشع  وچ 

يداب تسا  بآ  وا  رب  تیصاخ  هب 

تسا قشع  يالیتساک  ماگنه  نآ  رد 

تسا قشع  يامغی  نیرتمک  يروبص 

شرارق ربص و  درب  نوچ  قشاع  ز 

شرای لصو  لایخ  درآ  شیپ  هب 

دزاب قشع  شلایخ  اب  يدنچ  وچ 

دزارفرس شلاصو  زا  هگنآ  سپ 

دراد گنرین  نینچنیا  قشع  یسب 

دراد گنج  یهاگ  حلص و  یهاگ  هک 

راب دروآ  یماخ  لصو  ياقب 

رابکی هب  دزوس  ناج  رجه  ماود 

یماود دیاب  نوچ  ود  نیز  کیره  هک 

یماخ چیه  يو  زا  هتخپ  ددرگن 

شتآ هاگ  دزیر  بآ  هگ  نآ  زا 

شکاشک نیز  یماخ  هتخپ  ددرگ  هک 

هوک نآ  يالاب  رب  داهرف  دش  هچ 

هودنا هوک  ریز  هب  یناج  نت و 

دچیپ راک  ردنا  هک  لد  تسد و  هن 

دچیپ رای  راک  ات ز  رس  نآ  هن 

تشاد یبرای  بش  یناغفا و  زور  هب 
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تشاد یبش  زور و  شوخ  قشع  نیمز 

نیعم ییاج  شوخ  درک  رخآ  هب 

نمیشن راوازس  یهاگرمک 

دوب رد  هدید  اجنآ  ردناک  ار  یسک 

دوب رظن  رد  ارحص  تشد و  رسارس 

هودنا دردرپ و  یلد  اب  اجنآ  رد 

هوک لد  دزاس  یهت  ات  دش  نآ  رب 

نایم تعنص  یپ 
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كالاچ تسب  رب 

كاخ ار  هوک  نآ  درک  هشیت  برض  هب 

هراخ هوک  نآ  رب  هشیت  دز  نانچ 

هراپ هراپ  اراخ  هوک  نآ  دش  هک 

گنت لد  نوچ  شدوب  هنیس  رد  یلد 

گنس رب  هاگ  دز  یم  هنیس  رب  یهگ 

تشاد نوربزا  اهرثا  گنس  شمخز  ز 

تشاد نورد  زا  اهنوخ  هنیس  نکیلو 

گنس شواک  رد  دوخ  مخز  يدید  وچ 

گنت لد  زا  یتفگ  یهآ و  يدز 

دوب رنه  نآ  شاک  معلاط  ردنا  هک 

دوب رثا  نیا  لد  نآ  رد  ار  مهآ  هک 

ممادک هب  نیز  رنه  یتفگ  رگ  و 

ممان هب  شقشع  �هعرق  دمآ  هک 

يداز هوک  نآ  لد  زک  يرارش 

يداد هنیس  نورد  شیاج  لد  وچ 

تس یناشن  منیریش  يوخ  زا  نیا  هک 

تس یناگدنز  بآ  هکلب  شتآ  هن 

تشاد نآ  رب  شنیریش  يور  لایخ 

تشاگنب گنس  رب  منص  نآ  شقن  هک 

شلایخ اب  یتفگ  رذع  یناهن 
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شلاثم مدنب  یم  گنس  رب  نآ  زک 

مرادن نآ  ياج  همدص  سب  زا  هک 

مراگن نآ  شقن  هنیس  رب  ات  هک 

تخادرپ هرچلگ  نآ  لاثمت  نانچ 

تخاس هبتشم  ار  نآ  زین  دوخ  رب  هک 

یتسد شیپ  رگ  ار  قشع  يدوبن 

یتسرپ تب  رد  رمس  یتشگ  نیقی 

شدیشک یم  ربنع  فلز  یعون  هب 

شدید درک  مگ  نآ  ردناک  لد  نآ  هک 

شدومناو وربا  بارحم  نانچ 

شدوجس ندروآ  تساوخ  یم  لد  هک 

زیرنوخ تسارآ  مشچ  كرت  شنانچ 

زیت رجنخ  قوذ  تفای  لد  رد  هک 

داد ناشن  شلعل  �هداب  زا  نانچ 

داد نانع  یتسم  دب  هب  وا  لقع  هک 

شوماخ تخاس  بل  هچنغ  شتآ  ز 

شوگ افو  فرح  دب  هدرک  ان  وا  زک 

يدونش یفرح  شبل  لعل  زا  رگ 

يدوب هک  یتسب  وا  لاثمت  نانچ 

شیک افو  نآ  تسب  وا  شوگ  شقن  وچ 

شیوخ �هلان  هار  تسب  نیتسخن 
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تخاس دوخ  يادوس  زا  یلاخ  ار  شرس 

تخاس دوخ  يالاک  تفآ  ار  شدق 

شیوخ �هنیک  ندرک  هنیس  نورد 

شیوخ �هنیس  رد  وا  رهم  یناهن 

ارادم یب  تخس و  تخاس  ار  یلا 

ینعی شلد  نوچ  هنیع  هب 
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اراخ وچ 

تسج نورب  شکلک  زا  وهس  نیا  دمع  هب 

تسب وا  دوب  ورسخ  هار  اجنآ  هک 

چیپ رد  تفر  شنایم  لاثمت  هب 

چیه دشن  وا  نایم  نوچ  ددرگ  هک 

ناماد هب  اپ  ات  رمک  زا  شتفهن 

ناوتن لاثمت  ار  هدیدان  نیا  هک 

اهیرگتعنص زا  دومنب  وا  رد 

اهیربلد مسر  نییآ و  همه 

درک نانچنآ  دوب  ابرلد  ناک  نانچ 

درک نآ  درک  ناوتن  گنس  زا  چنآ  ره 

مییانشآ ینعی  هدنخ  رپ  یبل 

مییافو اب  ینعی  هدنکفا  يرس 

میزاونلد ینعی  مرگ  یهاگن 

میزاس هراچ  ینعی  مرن  ینابز 

شتسب هنوگنآ  ابرلد ز  اپ  ارس 

شتسد هب  يداد  یلد  يدوب  رگ  هک 

يراگن تروص  نآ  زا  غراف  دش  وچ 

يرارقیب زا  داهن  رس  شیاپ  هب 

هد نم  ماک  تب  ياک  تشادرب  ناغف 

هد نم  مارآ  یتقاط  یب  نیبب 
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وت ینت  ناج ،  يرادن  مناد  ارت 

وت ینم  عونصم  یگنس و  تب 

مرای يادوس  نانچ  دز  هر  یلو 

مراک تسین  یتسرپ  تب  زا  ریغ  هک 

یتسرپ تب  رد  نیچ  ینیچ و  منم 

یتسم هداب  اب  نوچ  روهشم  دوب 

متسد هتسب  رگنوسف  قشع  نانچ 

متسرپ تب  مه  مرگتب  دوخ  مه  هک 

مادام دنراک  نیرد  رسکی  ناهج 

ماع ات  صاخ  یتسرپ  تب  رد  همه 

هشیپ دیلقت  ای  تس  هدرسفا  رگ 

هشیمه ناد  یتسرپ  تروص  شاوت 

ناجیب تس  یمسج  وا  تسا  قشع  یب  وچ 

نادزی هچ  دشاب  نمرها  شدرو  هچ 

مگنر لعل  بارش  یقاس  هدب 

مگنس هب  اهتب  نیا  نکشب  رسارس 

دیآرب ممان  یقشاع  رد  رگم 

دیآرب مماک  یقشاع  نمی  ز 

نیریش قارف  رد  وا  قشع  روش  داهرف و  تبحم  ینوزفا  رد 

ندرک ماک  اب  وخ  تسیدرد  بجع 

ندرک ماج  رد  مغ  رهز  هگ  ان  هب 
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ناراگزور يداش  هب  ندرب  رس  هب 

نارای نداتفا ز  رود  هگان  هب 

يرایرهش زا  دعب  تسیراک  بجع 

يراوخ ینیکسم و  هب  نداتفا  رد 

نداتفوا يراکماک  جوا  ز 

نداهن لد  يراوخ  یماکان و  هب 

رت نوزف  تبرق  رد  هک  نادنچ  یشوخ 

رت نوخ  رپ ز  مغ  زا  لد  يروجهم  هب 

ییانشآ نوزفا  دنچ  ره  دوش 

ییادج هودنا  ددرگ  رت  نوزف 

رگا
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نیریش ماج  زا  نکهوک  هچ 

نیریش ماک  یماکخلت  زا  دیدن 

دوب رتشیب  ای  یمد  وا  لاصو 

دوب رظن  کی  شبیصن  مد  کی  نآ  زو 

درک رگراک  ار  دوخ  ریت  تبحم 

درک رظن  کی  نآ  درک  هچنآ  داهرف  هب 

يداش رمع  کی  رظن  کی  زا  دید  وچ 

يادرمان يرمع  زین  شدیسر 

گنت لد  اب  شک  افج  هوک  نآ  رد 

گنس رب  تفوک  یم  رس  هشیت  ياج  هب 

دیشارت یم  یهاگ  هشیت  زا  گنس  ز 

دیشارخ یم  یهاگ  هنیس  نخان  هب 

يدنکف وا  گنس  رب  هشیت  نوچ  یلو 

يدنک هنیس  زا  زین  گنس  ياج  هب 

دیاب هنیس  ناناج  هاگتهزن  هک 

دیاش هنیس  نورد  شیاج  لد  وچ 

گنس دهن  لد  ياج  هنیس  رد  وا  رگ 

گنت �هنیس  رد  مهن  لد  نوچ  شنت 

اراخ هب  یتسبرب  هک  یشقن  ره  هب 

ارالد ناز  یتسب  شقن  دس  لد  هب 

ماجنا هب  وکشم  نآ  دمآ  رید  نآ  زا 
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ماک دوخ  قشع  يدوزف  وا  راک  هک 

نودرگ وچ  را  هوک  نآ  يدوب  هم  رگا 

نوماه وچ  يدرک  شا  هشیت  برض  هب 

راومه هتشپ  نآ  زا  يدرکاج  ره  هب 

رای دهن  اپ  اجنیا  وچ  یتفگ  لد  هب 

ندوس هشیت  كون  هب  دوبن  بدا 

ندوب لهاان  یقشاع  رد  نینچ 

ناسکی تسپ  دنلب و  نآ  يدومن 

ناگژم هب  یهاگ  نخان و  اب  یهگ 

راک افج  ناز  یتسب  هک  تروص  ره  هب 

رای اجک  نیا و  اجک  یتفگ  لد  هب 

یتسب هک  یشقن  نآ  مد  رد  يدرتس 

یتسخ هشیت  زا  شیوخ  تسد  هگنآ  سپ 

تسد نانچنآ  يازس  نیاک  یتفگب 

تسکشب خاتسگ  نینچنیا  شقن  هک 

تفخ هن  دوب و  شدروخ  هن  بش  زور و  هب 

تفگ یم  هناسفا  رای  لصو  زا  شیوخ  هب 

نوخ رپ  يانیم  يا  هک  یتفگ  لد  هب 

نوریب هدید  زا  نوخ  دنچکی  هدم 

تشیپ هب  دیآ  نوچ  هراوخنوخ  نآ  هک 

تشیوخ نامهم  زا  یمرش  دیاین 
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زادگم شیپ  نیز  ار  هنیس  یتفگب 

زاس یم  زوس و  یم  لد  بات  زا  زین  وت 

دشون ز نوچ  هک 
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یبارش لد  نوخ 

یبابک شرهب  زا  يزاس  ایهم 

راب نوخ  ربا  ياک  ار  هدید  یتفگب 

رای هر  يدنب  یم  هچ  نوخ  لیس  ز 

ندنار هتسویپ  نوخ  يوج  نیا  تسا  سب 

ندناشف یبآ  شهررب  ناوتن  هک 

لد �هباوخمه  يا  هک  یتفگ  مغ  هب 

لد �هناریو  زا  تخر  شک  نورب 

دیآرب رد  یبوخ  جنگ  نآ  نوچ  هک 

دیاشن لد  ریغ  هب  شیاج  ناج  وچ 

شاب وا  زاس  ترشع  تفگ  ناغفا  هب 

شاب وا  زادنا  اپ  تفگ  یم  رس  هب 

نودرگ هب  سپ  ناز  یتخادرپ  دوخ  ز 

نوخ مرغاس  رد  وت  رود  زا  يا  هک 

تسا نوخ  هچ  رگ  لد  نوتسیب  يا  وت  ز 

تسا نوتسیب  زا  میتخس  رتنوزف 

نیریش هاگتهزن  هب  ینامهم  وچ 

نیریش تست  خلت  هتسویپ  ارم 

ییآ رد  يرای  رد  زک  دشاب  هچ 

ییامن يرای  یقشاع  رد  ارم 

يوس نیدب  ار  نوگلگ  يور  ییامن 
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يور شمس  زا  میامن  نوگلگات  هک 

يرادن دح  نیاک  تمناد  نکیلو 

يرآ نم  يوس  ناشکوم  ار  وا  هک 

تسا رویغ  نیریش  رطاخ  مناد  هک 

تسا رود  وت  مکح  ربنچ  زا  شرس 

دیاشگ وسیگ  �هقلح  نیریش  وچ 

دیآ ربنچ  رد  شاوت  نوچ  دس  نم  وچ 

یتفگ تسود  لایخ  اب  سپ  نازو 

یتفنش خساپ  دوخ  یتفگ ز  دوخ  هب 

مناهر تنحم  زا  وت  مه  ارای  هک 

منآ نیز و  دیاینرب  يراک  هک 

تسا فالخ  رب  نودرگ  هک  نک  يرای  وت 

تسا فازگ  رب  واک  وش  تسار  نماب  وت 

دیآ نم  اب  قفاوم  نودرگ  رگو 

دیاشگ نوچ  وا  يرد  يدنب  نوچ  وت 

يآ زاب  دادیب  هر  زا  اراگن 

ياشخبب نم  رب  نم و  داد  هدب 

ار ادخ  مماد  زا  دازآ  نکم 

ارادم لدیب  نم  اب  نکیلو 

يروبصان ناز  مدشاب  يرود  ز 

يرود متفا ز  رود  وت  دای  زا  هک 
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يزاسن مشومارف  يرود  زا  رگ 

يزادگ ناج  يرود  درد  اب  نم و 

هنارک متسج  یم  گرم  زا  تسخن 

هنایم رد  دتفین  يرود  ات  هک 

ینادواج ار  تمغ  منیب  یم  وچ 

یناگدنز زا  تسا  هب  مگرم  نونک 

نامگ
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مزارد فلز  ناک  دوب  نیا 

مزاب تس  هدرتسگ  ماد  اج  نیمه 

زیوالد فلز  نآ  منیب  نوچ  نونک 

زین مدع  ات  لد  هر  رد  هدیشک 

مشیپ سپ ز  نیا  زا  تسود  يا  نارم 

مشیوخ لصو  رد  هد  هار  ینامز 

وت زا  تبرق  نیز  یتزع  مهاوخن 

وت زا  تزع  تسا و  نم  زا  يراوخ  هک 

يراوخ ار ز  تزع  قرف  منادن 

يراگزومآ نیا  هدرک  مقشع  هک 

مناج هدروآ  بل  هب  تقشع  یلو 

مناشف تیاپ  رب  هک  مهاوخیمه 

روجهم نیمغ  نآ  هب  ار  شیوخ  تبحم  نیریش  ندومن  راهظا  رد 

هنابش هآ  نیا  دراد  اهرثا 

هنایم رد  قشاع  تسین  رگ  یلو 

نوسفا رپ  قشع  نیا  دراد  اهبجع 

نوریب تفر  دوخ  زا  قشاع  نوچ  یلو 

دیآرب یهآ  یلد  زا  دوخیب  وچ 

دیآرب یهام  یگریت  نورد 

یناغف یناج  زا  دیآ  دوخ  یب  وچ 

ینابرهم ینابرهمان  دوش 

روجهم نیمغ  نآ  هب  ار  شیوخ  تبحم  نیریش  ندومن  راهظا  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 1172 

http://www.ghaemiyeh.com


دیاب شیوخ  دارم  ار  قشاع  وچ 

دیاشگ یلصو  رد  یک  شیور  هب 

تسین ربخ  اب  تبحم  زک  دنادن 

تسین رثا  مقشع  اب  هک  دلان  یمه 

یلاخ دیما  ره  دیاب ز  یلد 

یلاباال شکوزرآ ، زوس ، نورد 

دیآرب اه  یماک  خلت  اب  ات  هک 

دیآروخرد ار  یبل  نیریش  رگم 

تشک نورد  رد  ار  وزرآ  داهرف  وچ 

تشم رد  تفای  اهوزرآ  دیلک 

هنارک دوخ  زا  نوچ  درک  یلک  هب 

هناشن رب  شهآ  ریت  دمایب 

شیمارگ قشع  تلود  زا  دومن 

شیماک خلت  نیریش  ماک  رد  رثا 

نمرا نابوخ  هش  نک  دب  نانچ 

نف رپ  نیریش  نابل  رکش  رس 

ریگلد ماف  انیم  تشد  نآ  زا  دش 

ریس شرطاخ  شکلد  تشگلگ  نازو 

داتفا هچ  ار  نیریش  تفگ  یم  دوخ  هب 

داد شدیاب  یماکخلت  اب  ناج  هک 

راسهک ماد  هن  متشد و  شحو  هن 
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راتفرگ متشد  نیا  ردنا  ماد  یب  هک 

ارحص هب  مدروآ  یناتسب  لگ 

انعر دنام  دهاوخن  متسنادن 

درادن ییاشامت  ارحص  لگ 

درادن ییانعر  ياه  توارط 

هب نوخ  قرغ  ریسا  ار  مگندخ 

هب نونج  راک  رس و  مریجنر  هب 

گنت لد  اب  دیاب  دوب  اجنیا  هچ 

گنس لد  هب  راخ و  اپ  هب  تسد و  رس  هب 

داد یم  فاصنا  دوخ  تفگ و  یم  نیا  دوخ 

هک
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داتفین ار  ارحص  تشد و  نیا  مرج 

غاد زا  رپ  یناج  اب  وچ  میآ  غاب  هب 

غاب رب  هک  رتهب  مهن  دوخ  رب  هنگ 

تسا تشهب  رد  يداهن  خزود  رگا 

تسا تشز  مرج  نیا  تشهب  رب  ددنب  هچ 

تسا رفص  شوج  زا  خلت  ماک  شک  یسک 

تساج یب  شیخلت  تبسن  رکش  هب 

درک رثا  یهآ  یلد  زا  ییوگ  وت 

درک رگج  نینوخ  نینچ  ار  نیریش  هک 

شیوخ لکشم  ورسخ  مناد ز  رگا 

شیوخ لد  رد  مباین  هر  ار  سوه 

ارآ تعنص  بیرغ  نآ  انامه 

اراخ گنس  اب  شمدنکفا  راک  هک 

یتسد دوب  نوچ  شنتسکشا  گنس  هب 

یتسکش دمآ  دیدپ  وز  ار  ملد 

هیام داد  هگنآ  سپ  لد  زا  مشچ  هب 

هیاد دناوخ  مرحم  ناکیدزن  ز 

وت زا  مماک  رد  مغ  رهز  يا  تفگب 

وت زا  ممان  یناگدنز  حول  هب 

مریش هب  يدرورپن  رگ  يدوب  هچ 

مریس درک  یم  لجا  ناتسپ  هک 
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يدناهر او  مگرم  لوا ز  ریش  هب 

يدناشن مریش  مد  رد  رخآ  هب 

هوبنا هتشگ  لد  رد  هک  نیا  تسا  درد  هچ 

هوک هن  تسا و  نوماه  هن  لد  نیا  تسلد 

منامب را  تشد  نیا  رد  رگید  یمد 

مناور دش  دیاب  تشدزا  هوک  هب 

ترهم مناج ز  ياک  هیاد  اتفگب 

ترهچ هدنبات  یم  نوچ ز  نازورف 

ادابم مغ  تناج  هب  درد و  لد  هب 

ادابم مخ  تناور  ورس  مغ  ز 

یباتو چیپ  رد  دوخ  فلز  نوچ  ارچ 

یباتفآ نوچ  يا  هچ  زا  زور  هیس 

يدنمدرد ناسنیدبرا  زیورپ  ز 

يدنچ تسین  ناهاپس  ات  اجنیا  زا 

ار نانع  هد  رواکت  نوگلگ  هب 

ار ناهپسا  رکشل  هب  نادرگ  هیس 

زیمآرب مه  اب  ار  هزمغ  باتع و 

زیورپ تخر  هد  الب  جارات  هب 

ینام دنچ  ات  مغ  تاملظ  نیا  رد 

یناگدنز بآ  وچمه  وش  ناور 

بات ربب  ورسخ  زا  فلز  بات  ز 
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بآ نزب  رکش  رب  لعل  بآ  ز 

رونا يور  رادبآ و  لعل  ز 

رذآ ورسخ  رب  وش  بآ  رکش  هب 

ار نیریش  زیورپ  لد 
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رخسم

رکش هب  يداد  يدرک و  یخلت  وت 

ار نارگید  نداد  کلم  دیاشن 

ار ناهج  یشیورد  هب  دوخ  ندرپس 

تسین هر  کلم  نآ  رد  هچ  رگ  ار  رکش 

تسین هش  تاذ  رد  وت  يور  زا  رود  هک 

يراوخ هب  ینیب  ار  دزد  نوچ  یلو 

يرایرهش رد  ملع  دزارفارب 

تفنشب وچ  نیریش  ار  هیاد  ثیدح 

تفگ شخساپ  یخلت  هب  تفشآرب و 

ییوگ هدوهیب  نیا  زا  توترف  يا  هک 

ییوج دنچ  نیریش  رازآ  لد  هب 

ناشیرپ دراد  یلد  سک  ره  رگم 

ناهنپ تس  هدوب  یمغ  شزیورپ  ز 

شتآ رپ  دراد  یلد  سکره  رگم 

شوشم دراد  يرطاخ  رکش  ز 

تسا راگزاسان  نیمزرس  نیا  ارم 

تسا راکچ  مناهافس  زیورپ و  هب 

تس هدوبن  يزیچ  لدب  مزیورپ  ز 

تس هدوبن  يزیورپ  هک  مناد  نانچ 

قفاومان ياوهو  بآ  نیا  نم 
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قیال شیوخ  عبط  هب  منیب  یمن 

تس هداتف  شوخ  مناهفسا  اب  اجک 

تس هداتف  شتآ  نآ  رد  مرادنپ  هک 

تسا كاخ  بآ و  نیا  زک  تسنیا  ضرغ 

تسا كانهودنا  لد  نیگمغ و  ناج  هک 

راچان هب  يداو  نیا  زا  تفر  دیاب  وچ 

راتفر گنهآ  دومن  دیاب  اجک 

یناهج نیا  دروخلاس  ام  زک  وت 

یناد هچ  ار  نالاسدرخ  حالص 

وا �هدید  نوخ  رپ  دید  هیاد  وچ 

وا �هدیجنر  رطاخ  ورسخ  ز 

یبیلدنع یب  زا  لگ  نیا  تفگ  دوخ  هب 

یبیکشان اب  دوب  شراک  رس و 

تسا روفن  ورسخ  زا  شعبط  هچ  رگا 

تسا رورض  ار  وا  �هتفشآ  یلو 

ینینزان نیا  اب  هولج  رد  یهم 

ینیشن اهنت  اب  تخاس  دهاوخن 

شکلد زورفا و  نمچ  ناسنیز  یلگ 

شتآ تخورفا  نمچ  رد  شیور  هک 

دشابن وگ  شراهبون  جاور 

دشابن وگ  شرازه  یغرم  زا  مک 
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شنومنهر دیاب  تشگ  اتفگب 

شنوتسیب يوس  هب  دتفا  هار  هک 

يزاین دنیب  وا  زان  نوچ  رگم 

يزاب لوغشم  دوش  یکشجنگ  هب 

يریسا دنیب  وا  فلز  نوچ  رگم 

يریش هدوسآ  دوش  يریجخن  هب 

راچان هب  ارحص  نیزک  نونکا  تفگب 

رابکی هب  نتسب  رب  راب  دیابب 

ربنمس خوش  يا  تسنیا  حالص 

رواکت ینار  نوتسیب  يوس  هک 

تسا راز  هلال  رسارس  شیارحص  هک 

همه
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تسا راگن  تسا و  راهب  شهوک 

دیامن ارحص  نآ  تشگ  نوچ  رگم ، 

دیاشگ رطاخ  �هدقع  زا  هرگ 

داتسا خرف  نآ  نوتسیب  ردنا  مه 

دالوف ناج ز  نهآ  نت  رد  دراد  هک 

تس هدوشگ  رب  وزاب  هک  مد  ناز  نیقی 

تس هدومن  اهتعنص  هشیت  کلک و  ز 

دتفا شوخ  تعبط  وا  ياه  تعنص  هب 

دتفا شکلد  ینیچ  ياهتعنص  هک 

دیاب دوب  يدنچ  زین  اجنیا  رد 

دیاز هچ  نودرگ  زا  منیب  ات  هک 

دینشب وچ  نیریش  ار  هیاد  ثیدح 

دیدنسپ یناهنپ  درک و  مسبت 

نم رطاخ  نونکا  هچ  رگ  اتفگب 

نم رب  راب  درادن  شوخ  ییاج  هب 

مقارع دش  نکسم  هک  يزور  نآ  زک 

مقاذم رد  یخلت  تسا و  رهز  همه 

داش رطاخ  ینامز  مزیورپ  ز 

دانیبن شوخ  زور  هک  يا  تس  هدوبن 

زین نوتسیب  ياوه  نوچ  نکیلو 

زیگنا ترشع  نمرا  تشد  نوچ  دوب 
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دوب هگیاج  نآ  هامود  کی  دیابب 

دوسآ درک و  نمرا  هب  ور  سپ  نازو 

دندیشک لزنم  نآ  زا  تخر  شمکح  هب 

دندیشک لمحم  نوتسیب  يوس  هب 

دوب نینزان  یلازغ  وس  ره  سب  ز 

دوب نیچ  يارحص  نوچ  تشد  رسارس 

نوماه دندومیپ  هکسب  تعرس  هب 

نوگلگ دنام  کت  زا  یگنسرف  کی  هب 

زات کبس  دش  نانیبج  هم  ناز  یکی 

زاب ربخ  نیا  تفگ  نکهوک  شوگ  هب 

هجنپ دالوپ  نک  دنیوگ  نینچ 

هجنر دالوپ  شا  هجنپ  زا  دوب  هک 

شزاب شیپ  دمآ  تسبرب و  نایم 

شزان دوخ ر  ردنا  درب  يزاین 

هراوس دب  رکیپ  هام  ناک  نانچ 

هراپ هام  نآ  دیشک  رب  ندرگ  هب 

راسخر هام  نآ  نیز  تشپ  زا  نایع 

راسهک ددرگ ز  نایع  واک  یهام  وچ 

زورفا لد  نآ  درب  یمه  یکالاچ  هب 

زومآ کت  یکالاچ  هب  دش  نوگلگ  هب 

تسین یهگآ  تقشع  يورین  زک  وت 
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تسین یهلبا  زج  نیا  هک  رکنم  وشم 

نازابقشع ناشن  ییوگ  رگا 

نازادگ یمسج  دوب  رغال  ینت 

دشابن قداص  نخس  نیا  قشاع  ز 

دشابن قشاع  نیقی  دشاب  رگو 

تسیرای قشع  نوچ  شلد  رب  وک  یسک 

تسیراک لهس  ندیشک  نوگلگ  شرب 

هن
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تسا رازن  مغ  زا  تسا  قشاعوک  ره 

تسا راگزاس  مغ  نیا  هک  ار  سک  اسب 

نونجم نداد  باوج  نونجم و  اب  قشع  تاماقم  زا  ربخ  یب  نآ  يوگتفگ  تیاکح  رد 

نونجم هب  اتفگ  یلقاع  مدینش 

نوسفا هب  یتسب  ار  قشع  دوخرب  هک 

گنتلد درز و  تسا و  رغال  قشاع  هک 

گنرلگ هرهچ  تسا و  هبرف  نت  ارت 

قشع �هدادلد  نآ  داد  شباوج 

قشع �هداتفا  انف  باقرغ  هب 

قشاع روجنر  اجکره  ینیب  هک 

قفاوم شعبط  اب  قشع  دشابن 

تس هداتف  شکلد  یقشاع  نیا  ارم 

تس هداتف  شوخ  محازم  اب  تبحم 

دیامن شوخان  نیشتآ  عبط  هب 

دیامن شتآ  رگا  تسبآ  قشع  هک 

متسپ كاخ  نوچ  یقشاع  رد  نم  وچ 

متسکش دیآ  قشع  بآ  زا  اجک 

تسا كاب  هچ  ینیب  لگ  وچ  مرهچ  رگا 

تسا كاخ  بآ و  زا  لگ  لصاک  ینیبن 

قشع �هداب  زا  رامخ  رد  يا  زین  وت 

قشع هدامآ  نک  شیوخ  جازم 
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دتفا شوخرس  یمارگ  قشع  نوچ  هک 

دتفا شوخ  شیاهیشکرس  تعبط  هب 

دوب يا  هیاریپ  نونکات  ار  نخس 

دوب يا  هیامرس  نخس  بحاص  اب  هک 

مدورسیم نیریش  راتفگ  نآ  زا 

مدونش یم  نیریش  ياهبل  نازک 

تسشنب شوماخ  مدیاب  یم  نونک 

تسبرب راتفگ  زا  بل  مرادلد  هک 

میوگ زاب  دوخ  زا  مه  میوگ  رگ  و 

میوگ زاسان  علاط  زا  ثیدح 

شیراگزاسان میوگ و  ربلد  ز 

شیراز ناغفا و  میوگ و  لد  زا  مه 

شتسس دنویپ  میوگ و  ناناج  ز 

شتسرد دهع  میوگ و  لد  زا  مه 

شیکافج رای  نینچنیا  تس  هدید  هک 

شیوخ لدیب  اب  همه  وا  يافج 

رازآ لد  هام  نینچنیا  تس  هدید  هک 

راز قشاع  اب  همه  وا  زیتس 

رابکی هب  مدنویپ  قلخ  زا  دیرب 

راذگم ریغ  اب  لد  تسم  ياج  هک 

دنویپ شیوخ و  ره  زا  دش  یلاخ  لد  وچ 
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دنبرب شیوخ  تخر  وت  مه  اتفگب 

ینیشن اهنت  زا  مراد  شوخ  نم  هک 

ینینزان ردنا  مشاب  اهنت  هک 

تخاس ما  هراوآ  شیوخ  وا ز  بیرف 

تخاس ما  هراچیب  نامناخ  یب  نینچ 

تسا راگزاس  منیب  هک  ره  اب  نونک 

تسا راع  تسا و  گنن  شنم  دنویپ  ز 

يراخ سخ و  ره  اب  لگ  وچ 
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تسا نیرق 

تسا نیشن  تولخ  دسر  یم  نم  اب  وچ 

تسا شوج  هب  نمشد  اب  تسا و  درس  نم  هب 

تسا شومخ  نم  اب  وگتفگ ، رد  واب 

مزارد ياهبش  دسرپ ز  یمن 

مزادگ هودنا و  هب  دنیب  یمن 

وک متشاد  يریسا  دیوگ  یمن 

وک متشاد  يریگتسد  نامرح  هب 

تسین ربخ  دنیب  نم  ات ز  دسرپن 

تسین رثا  دبای  نم  ات ز  دیوجن 

منوخ قرغ  دنیبب  ات  دنیبن 

منوچ وت  یب  میوگب  ات  دیوگن 

نارجه حرش  مناوخب  ات  دناوخن 

ناماد هب  شتسد  منز  ات  دیاین 

مرانک رد  دیآرد  انیم  نوچ  هن 

مرامخ عفد  دنک  رغاس  نوچ  هن 

مشورخ ات  دزاون  مگنچ  نوچ  هن 

مشوجب ات  دشورخ  طبرب  نوچ  هن 

ملانب ین  نوچ  ات  هن  بلرب  شبل 

ملانب يو  قارف  هودنا و  ز 

مرآ رد  اپ  زا  راخ  هک  ات  یتسد  هن 
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مراپس شیوک  هر  ات  ییاپ  هن 

مشاب دنب  رد  واب  ات  ینید  هن 

مشاب دنسرخ  یتعاط  زا  یمد 

ینیب هک  منید  لد و  یب  نیا  نونک 

ینیب هک  منیا  رصتخم  تیاکح 

دراذگ تریغ  رگ  هکنآ  رت  بجع 

درامشرب شروج  یحرش ز  لد  هک 

شکرس عبط  نآ  شجنر  میب  ز 

شتآ رتفد  کلک و  هب  لد  زا  منز 

مناوخ هناسفا  زاب  هک  رتهب  نامه 

منار هدرپ  رد  نخس  دوخ  لاح  ز 

شکلد يابهص  نآ  زا  یقاس  ایب 

شتآرپ ناج  نیا  رب  یبآ  نزب 

دزورف شوخ  نوچ  نیشتآ  عبط  هک 

دزورف شتآ  ناهج  رد  ادابم 

تسود مرخ  يور  وچ  هد  یبارش 

تسود مغ  ینعی  ازف  يداش  لد  هب 

تبحم تاماقم  نایب  داهرف و  اب  وا  يوگتفگ  نوتسیب و  هوک  هب  نیریش  نتفر  رد 

دش نوتسیب  زارف  رب  هم  نآ  وچ 

دش نوتس  یب  خرچ  هب  هم  یتفگ  وت 

درک یم  هتسهآ  مارخ  ار  جرفت 
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درک یم  هتسبرس  نکهوک  اب  نخس 

داتسا هنازرف  يا  شتفگ  نیتسخن 

دالوپ گنس و  اب  تمدنکفا  راک  هک 

رامیت جنر و  نیا  زا  ینوچ  منادن 

راک نیا  رد  يدوسرف  هک  نیا  منامگ 

هجنپ دالوپ  نوچ  تسه  تگنس  هب 

هجنر دالوپ  زا  یگنس  نوچ  ای  و 

مدومن اهییور  دالوپ  نیا  نم 

تگنس اب  هک 
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مدومزآ دالوپ  وچ 

يراد هک  یگنهرف  ینیب ز  یم  وچ 

يراد هک  یگنس  زا  یموم  هر  نیرد 

وزاب دالوپ  نآ  داد  شباوج 

وزارت گنس  تهم  رهم و  يا  هک 

یناهن مراد  یشتآ  لد  ردوچ 

یناوخب مدالوپ  گنس و  رگ  دزس 

دهاک دالوف  زا  تسا  گنس  رگا 

دهاوخ زین  یگنس  دالوپ  رگ  و 

مناج دالوپ  نت  نیگنس  نآ  نم 

منامن رد  یتخس  هب  یگنس  زا  هک 

داز یشتآ  دالوپ  گنس و  نیز  رگا 

داب رب  داد  ملاع  هک  ناد  یم  نیقی 

رایسب تسا  راوشد  تفگ  بل  رکش 

راک همهنیا  دیآرب  نت  کی  زا  هک 

مناد تسه  تزاین  يزاین  اب 

مناوخب شک  ناوخرب  تسه  اج  ره  هب 

مرادن رس  سک  رس  درد  اب  هک 

مرادن رز  زا  غیرد  دیاب  را  رز 

دهاوخن يزابنا  هشیپ  نیا  تفگب 

دهاوخن يزاوآ  مه  ریاط  نیا  هک 
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تسا رازه  دسیس  رگا  غرم  یس  رگا 

تسا راک  فاق  نیا  رد  غرمیس  کی  هب 

روتسد تسه  هچ  رگا  روشک  نیرد 

رودزم دنچ  امرفراک  دریگ  هک 

تساپرب مسر  نیا  ام  رهش  رد  یلو 

تسامرفراک کی  اب  رودزم  کی  هک 

رهوگ دناشفا  ربمیس  هر  رگد 

رز نوچ  تسا  رودزم  راکرز  زا  هک 

يزارف ندرگ  نیدب  منیب  ارت 

يزاین یب  ام  رز  میس و  زا  هک 

دشاب راک  رد  يرز  میس و  ترگ 

دشاب رایسب  ام  لیخ  رد  نیا  زا 

درادن رز  زا  ریزگ  سک  نآ  تفگب 

درادن رهوگ  نزخم  ناهنپ  هک 

تسا داهن  ردنا  ناهن  یجنگ  ارم 

تسا داب  دروآ  داب  جنگ  يو  اب  هک 

تسوا رهوگ  مکشا  جنگ و  تبحم 

تسوا رس  رب  تفلز  وچ  يرام  هیس 

زیورپ دروآ  داب  جنگ  يدیدب 

زین نم  دروآ  بآ  جنگ  نیا  نیبب 

تسا داب  دروآ  داب  جنگ  ناز  فک  هب 
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تسا دارم  روآ  داب  جنگ  نیا  ارم 

تسامیپ داب  دراد  جنگ  وک  یسک 

تساناد يور  بآ  جنگ  نیا  یلو 

هوبنا يدرک  نوچ  ار  جنگ  نیا  تفگب 

هوک نوچ  هشیت  مدروخ  هک  سب  زا  تفگب 

مغ �هشیت  مهوک  وچ 
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دیآ لد  رب 

دیآ لصاح  مدارم  جنگ  نیا  هک 

رهوگ دنرآ  گنس  ندنک ز  ناک  هب 

رسیم دش  نیا  ارم  ندنک  ناج  هب 

منادن لصاح  ار  جنگ  نیا  تفگب 

منآ نیز و  يزاین  یب  اتفگب 

وگ ضرغ  ار  يزاین  یب  نیا  تفگب 

وس کی  هب  مرآ  زاین  ات  اتفگب 

تزاین دش  وس  کی  هب  نوچ  اتفگب 

تزارد فلز  نآ  مریگ  اتفگب 

؟  لصاح هچ  يزور  هیس  زج  اتفگب 

لد دصقم  يزور  هریت  نیا  تفگب 

؟  تسا نایم  رد  دصقم  زاب  اتفگب 

تسا نایع  مدوصقم  هکناز  اتفگب 

شاف وگب  تدوصقم ؟  تسیچ  اتفگب 

شابیز يور  يادف  ناج  اتفگب 

تراثن اتفگ  ناج ؟  تسیچ  اتفگب 

ترابغ اتفگ  نت  تسیچ  اتفگب 

تدای تفگ  يراد ؟  هچ  اتفگ  لد  هب 

تادرم اتفگ  هچ ؟  تفگ  تدارم 

تیور اتفگ ز  يدوخ ، یب  اتفگب 
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تیوم اتفگ ز  يا ،  هتفشآ  تفگب 

تسیچ ضرغ  يراب  یقشاع  زا  تفگب 

تسین ضرغ  ار  نازابقشع  اتفگب 

نامرح تفگ  هک ؟  تمرحم  اتفگب 

نارجه تفگ  تنیشنمه ؟  اتفگب 

دیآ رس  رب  هر  نیا  رد  ناج  اتفگب 

دیآ روخ  رد  ناج  را  هلاب  اتفگب 

شدیشک یم  وس  ره  هب  يراکرپ  ز 

شدید هنادرم  یقشاع  راک  هب 

تسیدرف قشع  رد  نیا  هک  اتفگ  لد  هب 

تسیدرم هنادرم  یقشاع  راک  هب 

شدرگ هتسشنن  سوه  زا  ناماد  هب 

شدرد تسوا  كاپ  قشع  هاوگ 

يزوس تسین  ار  سوه  منیب  یم  وچ 

يزور دنچ  تبحم  اب  مرآ  رس 

دمآ نزهر  ار  ملد  يدنچ  سوه 

دمآ نمشد  مکاپ  قشع  انامه 

هد حدق  کی  ار  وا  تفگ  یقاس  هب 

هد حرف  يوراد  هدیدمغ  نیا  هب 

بان �هداب  یقاس  درک  رغاس  هب 

بآ شتآ و  نایم  تفلا  دنکف 
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ار نکهوک  رغاس  داد  تفرگ و 

ار نهک  ياهمغ  زاس  نامرد  هک 

مزاونلد يا  تفگ  داهرف  ودب 

مزاس هراچ  شنوچ  تست  زک  یمغ 

تسا جالع  يدرد  ره  هب  یم  نیا  تفگب 

تسا جازم  ره  اب  شتیصاخ  یکی 

تسا درد  ناک  یم  یلدشوخ  را  درد  ز 

درد نامرد  يا  هتسخلد  رگو 
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تسا

شوگ نخس  نیا  درک  شبل  نیشون  زا  وچ 

شون حدق  دش  نیریش  رای  يور  هب 

یپایپ ماج  شفک  زا  دیشون  وچ 

یم شفک  زا  درب  یشماخ  نانع 

دایرف دردرپ  لد  زا  دروآرب 

داهرف دردرپ  لد  زا  هآ  تفگب 

تس هداتف  يراک  بجع  ار  نیکسم  هک 

تس هداتف  يراب  نینچ  اب  شراک  هک 

دریگن يو  رد  يورسخ  يزاین 

دریذپ نم  زاین  شزان  اجک 

تسا راع  شیهاش  رسفا  زک  یسک 

تسا راکچ  شنایاونیب  قلد  هب 

دندیماان ناهاش  هک  هگرد  نیا  زا 

دندیسر يدوصقم  هب  یک  نایادگ 

رازاب بیز  ار  یسلفم  دشاب  هچ 

رادیرخ ار  یهاش  جات  ددرگ  هک 

ییاپداب یپ  دنکفاک  یهار  هب 

ییاپ هتسکشب  دسر  یک  لزنم  هب 

تسا گنهن  بیسآ  هک  نافوت  نآ  رد 

تسا گنرد  یک  ار  یقروز  هتسکش 
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تخادگب توقای  وزک  شتآ  نآ  رد 

تخاس ناوت  یم  اج  ار  هبنپ  هنوگچ 

دروآرد اج  زا  هوک  هک  رصرص  نآ  زا 

درک یفک  لاوحا  دوخ  ات  دشاب  هچ 

ياپ زا  دزادنا  لخن  هک  یبالیس  ز 

ياجرب دنام  دناوت  یک  یهایگ 

يراکش كرت  نآ  دیص  دش  ملد 

يراوخ هب  دنیب  یمه  ار  ناریش  هک 

راتفرگ یفلز  ربنچ  رد  مدش 

راع ناشک  ندرگ  رس  زا  دراد  هک 

وزاب تخس  نآ  اب  هجنپ  مدنکف 

وزاب هب  دیانرب  خرچ  وا  اب  هک 

یشخر كالاچ  اب  هشال  مدناهج 

یشخرد شنودرگ  شخر  دناوخ  هک 

زاس نوسف  یمشچ  يوداج  اب  مدش 

زاجعا رازاب  دنکشب  شرحس  هک 

نم �هدوسرف  نت  نیز  اغیرد 

نم �هدوهیب  تنحم  اغیرد 

راز نانچ  نآ  تسرگب  داتفا و  ياپ  ز 

راس نوگن  یلیس  دش  راسهک  نازک 

یناوج قشع  هنهک و  بارش 
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یناد هک  ناسنآ  ياپ  شدنکفا ز  رد 

شیوم ناشفا ز  رطع  تشگ  بل  رکش 

شیور هب  ناشفا  بالگ  رت  مشچ  ز 

شزوس هودنا  ییم  بل  زا  دادب 

شزونه دمآ  بل  هب  ناج  ییوگ  هک 

تخیر ورف  شماک  رد  هک  یم  نآ  یلب ز 

تخیر ولگ  رد  شرضخ  بآک  دریمن ،

شیزاس هراچ  رکف  هب  دش  سپ  نآ  زو 

ماقم رد  دمآرد 
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شیزاونلد

ینابز نیریش  يزانط و  دس  هب 

یناگدنز بآ  دناشفا  لعل  ز 

میوم ریجنز  ییادوس  يا  هک 

میوزرآ اهوزرآ  هتشذگ ز 

وت نکفاریت  ما  هزمغ  یکرت  هب 

وت نزهر  متسم  يودنه  هدش 

منابرهمان نینچنیا  رادنپم 

منادن ار  ینابرهم  مسر  هک 

مراد گنهرف  نآ  لقع و  نآ  زونه 

مراذگ یقرف  سوه  قشع و  اب  هک 

مراد رهزاپ  یلو  مرهز  رگا 

مراد رهق  ییاج  فطل و  ییاج  هب 

نادنسپ دوخ  اب  یلو  مشین  همه 

نادنمدرد ماک  هب  مشون  همه 

ار اوه  كاشاخ  کیل  ممومس 

ار افو  رازلگ  کیل  ممیسن 

رازاب تسار  مرورغ  نارورغم  هب 

راک رس و  ناروجهم  هب  ار  مزاین 

داتفا شکرس  ناهاش  جات  اب  مرس 

داتفا شوخ  منایادگ  زوس  یلو 
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ار سوه  مداد  یم  هار  رگ  دوخ  هب 

ار سک  چیه  تیاکش  نم  زا  دوبن 

ياجرب ياپ  دش  سوه  اج  ره  یلو 

ياپ نایم  زا  یمارگ  قشع  دشک 

مدنسپلد ات  ناگدازآ  رب 

مدنبب ار  نیا  مهد  هز  ار  نآ  رگ 

مداد بات  شک  نیبم  ورسخ  ارت 

مداد بالج  سوه  روجنر  هب 

مدرک دنویپ  رکش  اب  ار  شلگ 

مدرک دنسرخ  شرکشلگ  نازو 

ریش مه  دیص و  دش  ارت  وهآ  مه  وچ 

ریجنز هب  ار  نیا  غاب  هب  ار  نآ  يرب 

یهاوخ بیسآ  زین  ود  ره  رب  رگ  و 

یهاک زغم  نیز  يرورپ  ناج  نآ  زا 

يرایشوه نآ  تسه  زین  دوخ  ارم 

يرای ياج  نیک و  ياج  مناد  هک 

شاف هرهش و  مزاب  وچ  يدایص  هب 

شافخ ار ز  رتوبک  مسانشب  هک 

منابغاب نآ  افو  رازلگ  هب 

مناشنرب لگ  مزادنا و  راخ  هک 

دنکفا هزات  یحرط  شییوجلد  هب 
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دنویپ دنکفا  زاین  اب  ار  نخس 

وداج راوخنوخ  نآ  تفگ  ممشچ  هب 

وربا بارحم  رد  هداتفا  تسم  هک 

یناوج مایا  ینعی  ملصو  هب 

یناگدنز بآ  ینعی  ملعل  هب 

میوب هب  ینعی  ناهج  بوشآ  هب 

میوم هب  ینعی  درخ  جارات  هب 

ور هناخشتآ  يودنه  نیا  هب 

وسیگ ماش  رد  ناهن  دیشروخ  هب 

مزان ورس  نیا  یبوط و  خاش  هب 

يوسیگ رضخ و  رمع  هب 
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مزارد

ینار هوشع  ار  نک  گنرین  نادب 

ینادن ار  نک  رگد  گنرین  هب 

ملایخ کلک  يزیمآ  گنر  هب 

ملاصو قوش  يزیگناروش  هب 

نم مغ  ینعی  تون  نامهم  هب 

نم مهرد  فلز  رجه و  ماش  هب 

قشع منبش  ینعی  خرچ  رحب  هب 

قشع مغ  ینعی  یشوخ  ره  لصا  هب 

تس هتشگ  زومآ  مارخ  مورس  ات  هک 

تس هتشگزورفا  ناهج  ات  ملامج 

یغورف اب  يراک  تسار  مدیدن 

یغورد ای  یفال  هدوب  رسارس 

متسشن سک  رهاب  هک  ورسخ  اب  هن 

متسب هدید  وز  رظن  کی  مدید  وچ 

دنشیوخ ماک  شیوخ و  رکف  رد  همه 

دنشیوخ مان  گنن و  دنب  رد  همه 

كاپ دوب  نماد  ار  قشع  هچ  رگا 

كانسوه یتشم  تمهت  ثول  ز 

تسا بیکشان  تمهت  عفد  رد  یلو 

تسا بیرغ  ایند  رد  مالسا  تفگ  هک 
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تس هتفگ  مالسا  ار  قشع  نیا  زمر  هب 

تس هتفهن  سکره  زک  هتفگ  شبیرغ 

يراوخ هب  تبرغ  رد  هدرک  اهرفس 

يرای يوب  افو و  دیما  هب 

تس هدیدن  يراکبلط  نوچ  رخآ  هب 

تس هدیدن  يرادیرخ  دوخ  زج  دوخ  هب 

یبیصن یب  اب  دوخ  يوخ  هدنکف 

یبیرغ غاد  نیبج  رب  هداهن 

تسا بیصن  یب  سک  نآ  هک  متفگ  طلغ 

تسا بیکش  ار  وا  تایح  بآ  نیا  زک 

شاورپ هچ  دشاب  نکف  وترپ  روخ  وچ 

شافخ مشچ  دمآ  نمشد  ار  وا  هک 

تسا مامت  یبوخ  تهکن و  ار  لگ  وچ 

تسا ماکز  ار  يزغم  هک  شناصقن  هچ 

روجنر ماک  ردنا  هن  نیریش  رکش 

روک �هدید  ردنا  هن  نشور  رمق 

دیآ روخ  رد  یک  ار  وید  هتشرف 

دیاب شیرید  نتشیوخ  نوچمه  هک 

دییارچ لفاغ  نالقاع  يا  قشع  ز 

دییازف یم  تلفغ  هنوگنیز  ارچ 

دیراذگ یم  او  دوخ  هب  ار  واارچ 
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دیرامش یم  شبیرغ  ناسنیز  ارچ 

تسا رهد  رارط  نیا  هک  شدیریگب 

تسا رهش  بوشآ  نیا  هک  شدیریگب 

دیابر یم  نید  درب  یم  لد  همه 

دیامن یم  نید  لد و  یب  ار  ناهج 

لام ور  هن ز  دراذگ  ناتبصنم  هن 

لامآ تسا و  لام  نمشد  دوخ  وا  هک 

يراوخ هب  دزاس  لدب  ناتیزیزع 

يراوگوس دیازف  ناتیراوخ  هب 

یناماس زاس و  دوخ  وا  وچ 
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درادن

درادن یناویا  خاک و  دوخ  وا  وچ 

دناشن ینیکسم  هب  ناتناماس  ز 

دناشک هر  كاخ  هب  ناتناویا  ز 

درادن يدنویپ  رای و  دوخ  وا  وچ 

درادن يدنزرف  شیوخ و  دوخ  وا  وچ 

دنویپ رای و  زا  ناتدنویپ  درب 

دنزرف شیوخ و  یب  ناتشیوخ  نوچ  دنک 

تسا ریزگان  يو  زا  لد  يراب  ارم 

تسا ریسا  شقشع  ربنچ  رد  مرس 

يوخ انشآ  بیرغ  نیا  يادف 

يوج انشآ  یبیرغ  ردنا  تسه  هک 

تسا ناگناگیب  روشک  بیرغ 

تسا ناج  وچ  لزنم  شلد  رد  نکیلو 

یناهن دراد  یتفلا  لد  نیا  هب 

یناشن دراد  نطولا » بح   » زا هک 

تسا نیا  زا  دش  وا  نکسم  نوچ  ملد 

تسا نیگهودنا  هاگ  داش و  یهاگ  هک 

ششین هاگ  دشخب  شون  ینامز 

ششیوخ کلم  رد  دوب  اهفرصت 

شبارخ رو  دزاس  دابآ  رگا 
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شاب چیه  زا  ثحب  تسین  ار  یسک 

مبارش نک  رغاس  هب  یقاس  ایب 

مبارخ شیوخ و  یب  زاس  یلکب 

منانع دریگ  يدوخیب  نیاک  رگم 

منادوخیب يوک  هب  هر  دیامن 

تس یناهج  ود  شیاسآ  هک  یناهن  زار  ندومن  ناهنپ  شیاتس  رد 

ناهنپ زار  دنامب  یهاوخ  رگا 

ناج وچ  زاس  ناهنپ  زار  نآ  لد  هب 

یناوت ات  اراکشآ  زار  نکم 

ینام هودنا  تنحم و  ردنا  هک 

دش رد  هدرپ  دوخ  ار  زار  نیا  میکح 

دش رمس  دش  نوریب  ود  نک  يزار  هک 

داشگب هدرپ  زا  شیوخ  زار  نوچ  لگ  هک 

داتفا شتآ  رد  یتصرف  كدنا  هب 

دندربب شبات  تهکن و  لوا  رد 

دندربب شبآ  یشتآ  رخآ ز  رد 

داد رهگ  کی  نوریب  هسیک  زا  ناک  وچ 

داد رطخ  دس  هار  هب  ار  دوخ  نت 

دندوس دالوپ  زا  رکیپ  شتسخن 

دندومن امغی  شرهوگ  سپ  نازو 

شاف دش  هوک  نوچ  نکهوک  زار  وچ 
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شامغی رکف  ورسخ  هدنکفا  رس  هب 

دوب ناهش  دروخ  رد  هک  رهوگ  نآ  هک 

دوب ناهن  شکاپ  �هنیس  رد  لدوچ 

داهرف نیریش و  زک  دییوگ  نینچ 

داتفا زیورپ  لفحم  رد  ربخ 

تسد يوق  يداتسا  کباچ  نیچ  زا  هک 

تسد دوب  شگنس  ندوسرف  رد  هک 

نمرا يوناب  رب  رد  هدیسر 

نفرپ نیریش  نابل  نیریش  رس 

هداشگ
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ییامزآ راک  رد  تسد 

ییامن تعنص  رد  رحس  هدومن 

زاس نوسف  درم  نآ  �هشیت  تسد و  ز 

زادرپ هراخ  ياسدالوپ و  هدش 

یقاط تس  هدرک  نوتسیب  زا  یهت 

یقاور یلاع  نوتس  یب  خرچ  وچ 

گنس رب  هتسبرباهشقن  هشیت  ز 

گنترا هدرب  رطاخ  ار ز  ینام  هک 

ار یسدنه  هدرب  راک  رد  نانچ 

ار یسدیلقا  �همان  هتسش  هک 

تس هدوبن  رز  قوش  هب  تعنص  نیا  رد 

تس هدوشگ  وزاب  رگد  قوش  اب  هک 

رز رب  هن  وا  مشچ  تسا  میس  رب  هن 

رهوگ هشیت  كون  دناشفا ز  هک 

یتسرپ رز  دنادن  نارودزم  وچ 

یتسم هب  رگید  هداب  زا  تسه  هک 

هتفگ هک  سک  نآ  اب  دنیوگ  نینچ 

هتفنش رب  يدامتعا  دشابن 

تس هدومن  یمشچ  �هشوگ  نیریش  هک 

تس هدوبر  ار  وا  رطاخ  یلک  هب 

ور نآ  زا  دنام  یم  زین  مه  نادب 
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ورین هب  هم  کی  رد  هچنآ  وا  درک  هک 

امرفراک رگ  يورسخ  نوچ  دوب 

اسرف هراخ  نیدنچ  وا ز  دیاین 

تفشآرب نیریش  رطاخ  يدح  هب 

تفخ هن  دنام و  رطاخ  هب  شدروخ  هن  هک 

تخورفا رب  تریغ  شتآ  شنانچ 

تخوس رمک  رب  شدوب  هک  یتوقای  هک 

تسه ینترهردنا  تریغ  هچ  رگا 

تسد رتشیب  شتآ  ورسخ  رب  درب 

دشاب دنمتریغ  هچرا  شیورد  هک 

دشاب دنب  رد  نتشیوخ  زجع  هب 

روز دنک  تردق  اب  وچ  تریغ  یلو 

روذعم تسین  دشاب  خرچ  را  فیرح 

شیوخ تردق  اب  دنک  تریغ  هش  وچ 

شیوخ تریغ  زوس  دزوس ز  ناهج 

دناوخ ار  روپاش  هش و  دش  تولخ  هب 

دناشنب شیوخ  شیپ  ردق و  شدوزف 

زودنا شناد  يا  تفگ  دیچیپ و  دوخ  هب 

زوس مغ و  نیا  اب  منک  نوچ  ییوگ  هچ 

یئانشآ ان  نینچ  اب  مزاس  هچ 

ییادگ یهاش  رب  تس  هدیزگب  هک 
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یهار يور و  یب  نینچ  اب  میوگ  هچ 

یهام تملظ ز  اب  هدنکفا  يوخ  هک 

يوید هدرب  ار  يرپ  نآ  انامه 

يویدخ زا  يوید  هب  دزادرپ  هک 

شنوبز عبط  زا  عقاو  مدوبن 

شنورد زا  مدوبن  یهاگآ  هک 

هدوتس دوبن  ناگدازآ  رب 

لد يدنب  هک 
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هدومزآان سک  هب 

تسد دهد  نوچ  ییازسان  اب  یسک 

تسکشب هک  ینامیپ  دهع و  شیازس 

شیوخ دش  لها  ان  اب  هکنآ  تفگ  شوخ  هچ 

شیوخ تمیق  دهاک  شیوخ  سکره  هک 

تسا گنرش  نوچ  ام  اب  دهش و  نمشد  هب 

تسا گنر  ود  نیریش  اجک  ات  ینیب  وت 

تسا نامسآ  ام  اب  مصخ و  اب  نیمز 

تسا نابرهم  ان  اجک  ات  ینیب  وت 

تخارپن ناهاش  اب  هک  نیب  ارنآ  وت 

تخادنا رد  يزاب  يورسخ  عطن  هب 

دیزیرب ار  شنوخ  هک  ات  میوگب 

دنزیتس مک  نایادگ  ناهاش  اب  هک 

روپاش هنازرف  دز  هسوب  ار  نیمز 

رود يدب  ره  زا  داب  هاش  يار  هک 

ریس تتمدخ  زا  نامسآ  ادابم 

ریبدت يار و  قفو  هب  تراک  همه 

داب ترتخا  زا  ینشور  ار  ناهج 

داب ترد  كاخ  ناشک  ندرگرس 

ار هش  تفگ  مهاوخ  خاتسگ  یکی 

ار هنگ  دشخب  هش  هکنآ  طرش  هب 
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تسین اور  ناهاش  تمدخ  رد  اطخ 

تسین اطخ  ار  نیریش  هک  میوگ  یلو 

هاش تمدخ  رهب  هن  نیریش  رگم 

هام نوچ  هدرک  دوخ  لزنمزا  رفس 

رازاب رهش و  رد  دش  هرهش  هن  رگم 

راد ناهج  هاش  تفلا  رهم و  هب 

دید هش  هار  رد  اهجنر  هن  رگم 

دینشب قلخ  زا  اه  هنعط  هن  رگم 

دب زا  کین و  زا  دید  هک  يزیچ  ره  هب 

دز یتسود  فالخ  رب  یک  مدق 

نییآ دنویپ و  یب  هکنآ  مرج  هب 

نیلاب هب  رس  ار  وا  هش  اب  دماین 

تخادرپب لد  يو  زا  ورسخ  هر  کی  هب 

تخاس رکش  اب  نیریش ، هب  دش  ور  شرت 

تشاد ربمیس  راگن  نآ  مرج  نیمه 

تشاد رظن  ردنا  هاش  فاطلا  زا  هک 

دنیبن شهاش  ناگصاخ  نوچمه  هک 

دنیزگ ییوناب  هب  شناصاخ  وچ 

یمارگ شدرک  دوخ  فطل  زا  هاش  وچ 

یماکخلت ار  وا  داد  رکش  ز 

تسار زج  تفگ  ناهاش  شیپ  دیاشن 
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تساجنیا ورسخ  نیریش  تسین  اجنیا  رگ 

تسین مرواب  اهشور  نیا  اب  نیمه 

تسیز دنک  هش  یب  يا  هظحل  نیریش  هک 

نیاک منامگ 
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تسوا �هزاوآ  ثیدح 

تسوا �هزات  ياهگنرین  زا  مه 

شیوشت هب  دزادنا  رد  ار  ورسخ  هک 

شیوخ هودنا  رپ  لد  دزاس  یهت 

ار ناهج  يرادناهج  نوچمه  اجک 

ار نیمغ  ناج  دنک  شوخ  نیریش  هک 

رودزم هراچیب  نآ  هکنآ  منامگ 

رود نامناخ  زا  یشک  تنحم  دوب 

شناج تس  هدوسآ  یتخل  یتخس  ز 

شنابرهم قح  دنک  ار  ورسخ  هک 

درم هنگ  یب  نآ  نتشک  رد  رگد 

درک دب  هچ  وا  ینادن  نوچ  یشوک  هچ 

دوبن تیهاگآ  هک  ینیکسم  ز 

دوبن تیهاوخ  دب  هک  هب  نآ  ورب 

يریلد نانیکسم  نوخ  رد  نکم 

يریگتسد سرتب و  ینیکسم  ز 

ریگناهج هاش  يا  منیب  نآ  حالص 

ریبدت يار و  اب  یکی  یتسرفب  هک 

زین وا  هارمه  يا  همان  یتسرف 

زیمآ هوکش  رسارس  یتارابع 

یهاوخرذع ییامن  رخآ  زا  مه 
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یهاش فاطلا  زا  شدیما  یهد 

هاشنهش يا  زین  وا  دراد  عقوت 

هاگیب هاگ و  رد  يروآدای  وا  زک 

تسا تابث  یب  نیریش  دهع  ییوگن 

تسا تافتلا  كدنا  فوقوم  هش  ز 

تفر نورب  هش  میرح  زا  ریگلد  هک 

تفر نوچ  هک  دوخ  وا  دناد و  وا  لد 

شهاوخ رذع  یشاب  شیدرزآ  وچ 

شمار هب  يرآ  زاب  تفر  هر  زا  رو 

تشاد نآ  رب  ار  ورسخ  يار  نوسفا  هب 

تشاگنب همان  نیریش  هب  دیاب  یم  هک 

هماخ تفرگب  فک  هب  دمآ  ریبد 

همان رهب  هدوشگ  نیچ  دنرپ 

درک ادخ  مان  ناینرپ  زارط 

درکاپب وا  ار  نوتس  یب  خرچ  هک 

مجنا دش ز  ازفا  تنیز  زا  کلف 

مگ درخ  ردنا  مهو  وچ  يو  رد  درخ 

هام زا  دیشروخ و  زا  زورفا  ناهج 

هاگآ ناج  لقع و  رازآ  نورد 

وا ربنچ  رد  ناشک  ندرگ  رس 

وا رد  رب  ملاع  ناهاش  خر 
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نایوکن زا  قاشع  يامرف  بدا 

نایور هلال  زا  كاخ  يارآ  طاسب 

نادنلب الاب  زا  نک  ادیپ  الب 

نادنمک نیکشم  زا  نک  ادیش  درخ 

قشع �هدنب  نم  نوچ  هن  اما  تهش 

قشع �هدنکفا  ین  قشع  هدنهد 

زاس تیفاع  لقع  ارآ ز  نورب 

زادرپ هناخ  قشع  اریپ ز  نورد 

رد دهن  رس  ار  یکی 
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تسود نماد 

تسود ندرگ  رد  دنک  نوخ  ار  یکی 

دتسرف نامرد  نآ  هب  درد و  نیا  هب 

دتسرف نآ  دیاش  هچ  ره  سک  ره  هب 

نییآ داد و  اب  هش  زا  سپ  نازو 

نیریش يوناب  رگدادیب  يوس 

خساپ خلت  جنر  دوز  راگن 

خرف نیریش  یتشآ ، رید  تب 

ییافو یب  مزب  يامیپ  حدق 

ییادج نوناق  زادرپ  اون 

تقاط يانیم  نکفا  گنس  لد  هب 

تبحم تشک  نز  شتآ  يوخ  هب 

كالاچ خوش و  نینزان و  تروص  هب 

كانسوه نابوخ  همه  زا  رود  لد  هب 

گنهآ تدرک  مدینش  يرادیرخ 

گنس زجب  شیوزارت  رد  دوبن  هک 

يداهن وا  ياوه  رد  لد  مه  وت 

يداد شیگنس  یگنس و  یتفرگ 

ینیب هچ  نیز  دوخ  ییاوسر  زجب 

ینیزگرب ییادگ  یهاش  رب  هک 

ینارگ ناهاش  اب  مسر  نیا  تسا  شوخ 

تس یناهج  ود  شیاسآ  هک  یناهن  زار  ندومن  ناهنپ  شیاتس  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 1217 

http://www.ghaemiyeh.com


ینابرهم لد  یب  نانیکسم  هب 

تس هتشذگ  یهاش  زا  هک  یهاش  اب  هن 

تس هتشون  ینیکسم  هب  طخ  تشیپ  هب 

ییوگب ملاع  اب  هویش  نیا  تسا  شوخ 

ییوخ تشز  نداهن  بناج  کی  هب 

ملاع هاش  زا  نتخادرپ  لد  هن 

مرخ داش و  ینارگ  اب  نتسشن 

ریگ یکی  دوخ  ملاع  قلخ  زا  ارم 

ریگ یکدنا  متشذگ  ینوزفا  ز 

ندوب قلخ  عبط  هب  هر  نیا  تسا  شوخ 

ندومن ملاع  همه  اب  ارادم 

ار يرورس  ندرکزاب  رس  زا  هن 

ار يرس  اپ و  یب  دنر  ندیزگ 

یشاب هدنزرا  يرهوگ  ار  هش  وچ 

یشاب هدنب  دزرین  ار  ییادگ 

ییادج نارای  زا  هتشذگب  نیا  زا 

ییانشآ ندرک  هناگیب  ره  هب 

ییوربوخ کلم  هب  درآ  للخ 

ییوکن دوخ  متفگن  نم  متفرگ 

يدوب هدرزآ  رکش  زک  متفرگ 

يدوب هدروخ  نوخ  یسب  شکشر  زا  هک 

تس یناهج  ود  شیاسآ  هک  یناهن  زار  ندومن  ناهنپ  شیاتس  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 1218 

http://www.ghaemiyeh.com


یشوک شیوخ  كاله  رد  دیاشن 

یشون رهز  رکش  کشر  زا  نینچ 

تفرگب راچان  تنماد  تریغ  وچ 

تفرگب راخ  دیاشن  لگ  مغر  هب 

تسین رکش  زا  ناج  لد و  ماک  ارم 

تسین رتشیب  نت  توهش  زا  ریغ  هب 

تخورفا نم  رد  تقشع  هک  شتآ  نآ  زا 

تخوس مدق  ات  رس  زا  هلمج  مدوجو 

زین میدنسپن  یناشفن و  دوخ  وت 

یبآ شیوخ  هک 
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زیت شتآ  رب  منز 

دیاب شیداهرف  وچمه  نیریش  وچ 

دیاشن رکش  ار  زیورپ  ارچ 

ییوش فاصنا  زا  لد  تسد و  ارچ 

ییوگن ار  دوخ  ییامرف و  ارم 

یشیوخ ماک  شیوخ و  رکف  رد  ات  وت 

یشیوخ مان  مصخ  هک  نم  مصخ  هن 

ییانشآ سک  ره  هب  نم  مغر  هب 

ییارچ دوخ  اب  ینمشد  رگ  نم  هب 

یتشذگ یماندب  میب  زا  نم  ز 

یتشگ ماندب  نارگید  مان  هب 

كاپ نماد  متفرگ  يدولاین 

كانسوه تدنناوخ  هک  نیز  يزاس  هچ 

تسا ناوکین  يوخ  هچ  رگ  ییور  ود 

تسا نایز  ار  ییوربوخ  نکیلو 

ندوب مان  دب  ناتسود  ماک  هب 

ندوب ماک  نمشد  هک  رتهب  نآ  زا 

يزاس هچ  نم  ياه  هوکش  اب  نونک 

يزاس هچ  نمشد  هدنخ  نعط و  هب 

دوب افویب  یعبط  وت  نوچ  رگ  ارم 

دوب اه  هنعط  نیدنچ  ياج  منونک 
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تسین وخ  عبط و  نآ  ارم  نوچ  نکیلو 

تسین وکن  میوگ  يدب  فرح  رگا 

دوب وخ  عبط و  نیا  ارم  ات  هچ  رگا 

دوب وزرآ  فالخرب  مرهپس 

مدنسپ دوخرب  یتسود  رد  اجک 

مدنخ تسودرب  تنانمشد  نوچمه  هک 

مرامش یم  ار  تدب  ییوکین  هب 

مرآ تبغر  ترهز  هب  ینیریش  هب 

منیب وت  زک  یمرج  شیوخ  رب  مهن 

منیچ وت  زک  يراخ  هب  مناشفا  لگ 

هاگیب هاگ و  دوخ  رطاخ  مبیرف 

هار ماوت  گنس  لد  رد  دشاب  هک 

ییازف یم  یخلت  هچ  رگ  تروص  هب 

ییامن نیریش  ناج  ماک  مناهن 

يزاونیم لد  يربلد  نیع  هب 

يزاس هتخپ  اما  شتآ  رد  يرب 

ار يا  هناوید  يربلد  دز  لثم 

ار يا  هناخ  بتکم  قشع  دنام  هک 

يوخ دنک  یلفط  اب  داتسا  تسخن 

يور دروآ  شناد  هب  یلفط  زا  هک 

ماداب دنق و  وا  نماد  رد  دنک 
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ماک شندرک  ناوتن  خلت  رسکی  هک 

كدوک درک  شناد  هب  وخ  كدنا  وچ 

كدنا ینیریش  نوزف  یخلت  دنک 

تساوخ ناج  لیم  ارنآ  هچ  ره  شناد  هب 

تساک تمحرم  زا  دوزف  نیا  یتخس  هب 

گنهرف درک و  شناد  هب  وخ  رسکی  وچ 

گنج یتسود  حلص و  هب  ددرگ  لدب 

ناتب
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تساهناتساد لد  اب  زین  ار 

تساهنامجرت تبحم  گنهرف  هب 

شبیرف يرایع  لوا ز  دنهد 

شبیس ماداب و  نقذ  مشچ و  نآ  زا 

دنیآ رد  يرادلد  مسر  هار و  ز 

دنیازف يراوخ  رب  دوزفا  لیم  وچ 

راز قشاع  دزرو  هک  نادنچ  افو 

رایع رادلد  رترهم  یب  دوش 

دید نتشیوخ  اب  شرطاخ  رسکی  وچ 

دید نت  ود  رد  ار  وا  دوخ  اب  ناج  کی  وچ 

يور دروآ  وا  بناج  یلک  هب 

يوخ دنکرب  ملاع  وا ز  ماک  هب 

دوب اه  هوکش  شیافج  زا  زین  ارم 

دوب افو  نیع  نآ  مدید  وکین  وچ 

تسوخ نآ  رب  وکین  ار  هچ  ره  هچ  رگا 

تسوکین تسوکین  ار  هکنآ  مکح  هب 

شیدنیم شوخ  میوگن  نم  نکیلو 

شیورد دشاب ز  اهقرف  ار  هش  هک 

درک ناغف  سب  زا  تلد  نیگنس  نآ  رب 

درس نهآ  دبوک  هک  یتفگ  ملد 

دومرف راک  تلیح  هچ  ات  ییادگ 
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دواد وچمه  شتشگ  مرن  نهآ  هک 

رهوگ هتفسان  يا  دوب  تراع  هن 

رسفا رب  تدنناشن  رب  ناهاش  هک 

لاح نیدب  دیآ  یمن  تگنن  ارچ 

لاخلخ هب  تدروآ  رد  ینیکسم  هک 

یناد هنوگنیز  سوه  شخر  رگا 

یناد وت  راک  دشک  ییاوسر  هب 

تخادرپ همان  راک  هب  نوچ  نزملق 

تخاس ناور  ار  یمالغ  ناصاخ  زا  هش 

زیگنارب تفگ  همان و  شدادب 

زیر کمن  ار  نیریش  حورجم  لد 

هاش لد  دیاسآ  هک  یهاوخ  رگا 

هار نیا  رد  ندوسآ  تچیه  دیابن 

تخیگنارب یلیس  نوچ  هاش و  زا  تفرگ 

تخیر مه  نیریش ز  تقاط  يانب 

وا هب  ورسخ  �همان  ندیسر  تشد و  نآ  رد  نیریش  جرفت  دوب و  تشهب  رازلگ  کشر  هک  یتشد  فیصوت  رد 

یناعم غاب  شکلد و  راهب 

یناهن زار  دنک  ادیپ  نینچ 

زار نشلگ  راهب  نآ  نیریش  هک 

زادرپ هصغ  یتشد  هب  دش  ناراهب 

شراس همشچ  ردنا  رثوک  یتشهب 

�همان ندیسر  تشد و  نآ  رد  نیریش  جرفت  دوب و  تشهب  رازلگ  کشر  هک  یتشد  فیصوت  رد 
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شراهبون رد  ناهن  یسیع  مد 

ناشورف یم  يارس  نوچ  شیاضف 

ناشون هداب  غامد  نوچ  شیاوه 

لگ هلال و  هتفرگ  ارحص  همه 

لبلب ناتسد  يراس و  شورخ 

شوماخ تفگ  زا  شنسوس  نابز 

شوگ دنک  شتاروذت  گنهآ  هک 

باداش ياهلگ  اب  همشچ  ياپ  هب 

بآ زا  هتشگ  نوزفا  شتآ  غورف 

گنر نیشتآ  ياه  هلال  شگنس  ز 

هدروآرب
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گنس زا  شتآ  نوچ  نورب 

رودزم هتشگ  تنم  هب  ناوضر  وا  رد 

روح هرط  رطع  هدرب  شکاخ  ز 

دوب ناوغرا  گنر  هب  رسکی  شلگ 

دوب نارفعز  طاشن  اب  نکیلو 

هدیمد رجنخ  نوچ  هزبس  شکاخ  ز 

هدیشک رجنخ  مغ  ناج  دصق  هب 

رتسگ هیاس  تخرد  يو  رد  سب  ز 

رورپ هیاس  هایس  زج  شدوبن 

راز نمس  رد  هلوم  دیب  نوگن 

راز نمش  يدرب  یم  هدجس  ار  نمس 

تسویپ هداد  سگرن  هک  رغاس  نآ  زا 

تسمرس هداتفا  هدروخ و  قیاقش 

داشمش هدرک  نوزوم  هک  ینحل  نآ  زا 

دازآ مغ  زا  هتشگ  ورس و  هدینش 

رازآ ربا  زا  لیس  هوک  زا  نوگن 

راسهک هب  دیرگ  نکهوک  یتفگوت 

نیگآ ربنع  هتشگ  داب  زا  نمچ 

نیریش تس  هداشگب  هرط  یتفگ  وت 

ور هم  نیریش  نمچ  نآ  رد  نامچ 

ونیم غاب  ردنا  یبوط  خاش  وچ 
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زومآ هولج  ار  نب  ورس  تماق  ز 

زورفا هرهچ  ضراع  ار ز  قیاقش 

هتفر بآ  ار  ناوغرا  شیورد  ز 

هتفر بات  ردنا  لبنس  شیوم  ز 

هدرک هناش  اب  انشآ  فلز  رس 

هدرک هناگیب  ار  داب  لبنس  ز 

نیکشم همرس  زا  دومن  ار  سگرن  ود 

نیچ �هحفص  وهآ  ود  زا  درک  نمچ 

داد هر  هچنغ  نورد  ار  مسبت 

داد هگن  زا  يریت  هزمغ  تسد  هب 

ریورپ دیص  دنمک  دز  رب  مهب 

زیهرپ بوشآ  تشگ  رهز  يالب 

تسمرس هدرک  ار  نکهوک  يودع 

تسد رد  داهنب  شا  هنشد  نارازه 

راتفر تخومآ  ار  لقع  يالب 

راتفگ دومرف  ار  ربص  يودع 

دش نمس  ورس و  يوس  ار  جرفت 

دش نمچ  جارات  هب  یناتسلگ 

تفرگب مارآ  هگ  ورس  ياپ  هب 

تفرگب ماج  هگ  نمسای  ریز  هب 

تشاد نمسای  ورس و  لیم  ییوگن 
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تشاد نهریپ  رد  یمسای  ورس و  هک 

ار نمچ  ورس و  یتخومآ  مارخ 

ار نمسای  يداد  ماو  توارط 

یبیرف ار  سگرن  تخومآ  مشچ  ز 

یبیصن شداد  يربلد  زرط  ز 

رتسگ داد  وسیگ  دش ز  لبنس  هب 

رب نینچ  يراب  يرب  یم  لد  رگ  هک 

نکفا شتآ  شیوخ  خر  زا  تشگلگ  هب 

رد شتآ  هک 
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نز نینچ  لبلب  لد 

شورس داد  یلات  ورس  ناج  هب 

شروذت ناج  زا  یهاگآ  داد  هک 

شدیمرآ نیریش  ناج  یتخل  وچ 

شدیشک لد  لیم  هداب  يوس  هب 

یقاس تشگ  نایورهام  ناز  یکی 

یقاب رمع  يایمیک  شماج  هب 

شزوس هشیدنا  شتآ  دومیپب 

شزورف بش  هام  درک  نازورف 

یناوغرا حار  درب  نوچ  بل  هب 

یناگدنز بآ  داد  رثوک  هب 

نیریش يور  یم  زا  تشگ  شتآ  وچ 

نیریش يوخ  نیریش  يور  زا  دومن 

یپایپ ماج  زا  تشگ  شوخ  رس  وچ 

یک ات  تخب  يا  تفگو  یهآ  دزب 

ندوب مایا  تنحم  ریسا 

ندوب ماک  ان  نانمشد  ماک  هب 

يداو تشد و  نآ  اجک  نیریش  اجک 

يادرمان يوک  نیریش و  اجک 

ندیشچ مغ  رهز  نیریش و  اجک 

ندیشک مغ  راب  نیریش و  اجک 
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زوس نیا  درد و  نیا  اجک  نیریش  اجک 

زور نیا  حبص و  نیا  اجک  نیریش  اجک 

داتفا نمرخ  رد  مشتآ  سک  زا  هن 

داتفا نم  رد  نم  زا  مه  شتآ  نیا  هک 

يراد تسود  ار  ینمشد  متفرگ 

يرازگ قح  ار  يرس  دوخ  مدرمش 

یتسرپ دوخ  زا  متساوخ  تبحم 

یتسم هب  يرایشه  مان  مداهن 

ییافویب زا  بلط  مدرک  افو 

ییازسان متسج  هک  نم  يازس 

رس دور  یم  نیریش  زور  یخلت  هب 

رکش دیاخ ز  رکش  ورسخ  بل 

تسا هار  هچ  نیاک  يداد  فاصنا  یهگ 

تسا هانگ  دوخ  هانگ  نتسب  سک  هب 

كالاچ كاخ  رب  ینکفا  يدیص  وت 

كارتف هب  ار  وا  رورغ  زا  يدنبن 

شهار دریگ ز  رگد  دایص  وچ 

شهانگیب یناوخ  هچ  زا  راکهنگ 

یماج فاص  بآ  تسد ز  رد  ارت 

یماک هنشت  دشونب  ات  یشونن 

تسا باوصان  سب  يوش  مهرد  رگا 
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تسا بآ  مرج  هن  هنشت و  مرج  هن 

یجنک هب  هگان  دوش  رد  اپ  ارت 

یجنسن شگناد  کی  هب  انغتسا  ز 

درآرب یماک  یسلفم  يو  زا  وچ 

درادن يدوس  يوش  رگ  نامشیپ 

تسا زورف  بش  یعمش  وت  تسد  رد  وچ 

تسا زور  دیشروخ  ما  هرهچ  ییوگ  وت 

دزورف لفحم  یسک  یب  رگ  وا  زا 

هب نآ  تلد  دزوس  رگا 
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دزوس هک 

شیوخ رطاخ  بیرف  رهب  رگو 

شیر مهرم  ار  ترذعم  يدومن 

مدرک شیر  مغ  زا  هنیس  هچ  رگ  هک 

مدرک شیوخ  ساپ  هک  نم  ساپس 

الاک هناخ  دزد  مدرک ز  ناهن 

امغی هار  متسب  شیوخ  جنگ  هب 

متسب رازلگ  رد  نانیچلگ  هب 

متسکش لد  رد  وزرآ  ار  سوه 

جارد نیهاش ز  لگنچ  متسبب 

جارات هب  ار  رهوگ  جنگ  مدادن 

ریگبش داب  زا  يا  هچنغ  متفهن 

ریش هجنپ  زا  ییوهآ  متفرگ 

مدرک هراوخ  نوخ  نمشد  زا  رذح 

مدرک هراوخ  نویفا  زا  ساپ  ار  بطر 

تشگ یم  تفگ و  یم  نتشیوخ  اب  نینچ 

تشد زا  يزوس  نمرخ  قرب  دمآ  هک 

هدیهج شتآ  ررش ز  نوچ  يراوس 

هدیسر نیریش  رب  رد  ورسخ  ز 

هاش هتسب  رس  �همان  شتسد  هب 

هاکناج بوشآ و  نورد  زوس و  رگج 
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ناکیپ هدولآ  رهز  هب  یتارابع 

ناماد هتشگ  شتآرب  شتآ  لدب 

زیت رجنخ  نوچ  همه  یتاراشا 

زیگنا هبانوخ  نک ، خاروس  رگج 

دید ار  همان  فرح  فرح  نیریش  وچ 

دیچیپ همان  نوچ  لد  بات  زا  شیوخ  هب 

ناراوگوس يا  نشج  تفگ  نارای  هب 

نارای هب  نارای  همان  دمآ  هک 

ناویح بآ  کنیا  هنشت  بل  ارک 

نابات رهم  کنیا  هریت  بش  ارک 

ینامداش نیا  مشچ  تسجرب  ارک 

یناغمرا نیا  ماک  دیراخ  ارک 

دای دنک  یک  نیریش  هش ز  یتفگ  هک 

داب تیروک  هش  �همان  نیا  وگب 

دمآرب يداش  نیا  هک  دز  یلاف  هک 

دمآ رس  ردنا  نیا  هک  دز  یهآ  هک 

تس هدرک  دادما  نیا  علاط  نیمادک 

تس هدرک  دای  نادنمتسم  زا  هاش  هک 

تس هتشگ  رامیب  هش  يراتسرپ ز 

تس هتشگ  رادیب  ناسک  یب  تخب  هک 

درک اپ  هب  يراخ  نامسآ  ار  رکش 
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درک ادف  دیشخب  هقدص  ورسخ  هک 

تس ییاعدم  ار  هش  ههبش  یب  نیزا 

تس ییاعد  راکبلط  نانیکسم  ز 

ینامسآ رود  شوخ ز  هشیمه 

یناوج زا  هاش  علاط و  زا  رکش 

تخادنیب ار  هش  همان  هگنآ  سپ 

تخاس ناوغرا  ار  نمسای  سگرن  ز 

تشک نمسای  رب  ناوغرا  یتخل  وچ 

تشونب همان  نیا  خساپ  یخلت  هب 

نارگید اب  تبحم  قشع و  رد  ودب  ندرک  باتع  ار و  ورسخ  باوج  نیریش  نتشون  رد 

نآ رب  نیرفآ  ام  زا  هک 

نارگید اب  تبحم  قشع و  رد  ودب  ندرک  باتع  ار و  ورسخ  باوج  نیریش  نتشون  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 1234 

http://www.ghaemiyeh.com


دنوادخ

دننام شیدنوادخ  رد  دبن  هک 

تسین زا  دروآ  تسه  هک  يدنوادخ 

تسیک رگد  روآ ، تسه  تسین  زا  وا  زج 

تسپ وا  زا  كاخ  دنلب و  يو  زا  رهپس 

تسه دنک  یم  وا  ار  تسپ  دنلب و 

تس هداد  كانشتآ  عبط  ار  یکی 

تس هداد  كاخ  نوچ  تنکسم  ار  یکی 

تسد يوق  درک و  هن  راب  ار  یکی 

تسب اپ  دومرف و  شکراب  ار  یکی 

زورفا رب  شتآ  ور  تفگ  ار  یکی 

زوس یم  كاشاخ  نوچ  تفگ  ار  یکی 

درک رکش  دهش و  یتوت  ار  یکی 

درک رگج  نوخ  لد  توق  ار  یکی 

زات یم  هک  يرورغم  داد  ورسخ  هب 

زاس یم  هک  ینیکسم  داد  نیریش  هب 

يوگیم تفگ  یهاوخ  هچ  ره  ورسخ  هب 

يوجیم تفگ  دیوج  هچ  ره  نیریش  هب 

ازارفرس اویدخ ، رتسگ  مرک 

ازاون نیکسم  ارورپ ، تلادع 

هدید هتسج  رتخا  زا  ماک  ره  یهز 
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هدیمر ار  نیریش  مار و  ار  رکش 

زیت رجنخ  ینعی  همان  نآ  دیسر 

زیر نوخ  غیت  ینعی  همان  نآ  دیسر 

رذآ وچمه  اما  تخورفا  ناور 

رجنخ وچمه  نکیل  درورپ  رگج 

هداد بآ  رهز  كوان  نآ  دومن 

هدایز یتسج  یم  هچنآ  زا  لد  هب 

رت نوزف  ییوج  یم  هک  نادنچ  رثا 

رت نوخ  قرغ  یهاوخ  هک  نادنچ  رگج 

دایرف هب  مهاش  یفاصنا  یب  ز 

داهرف هب  ار  نیریش  هتسب  ناس  نیزک 

دنکفا تمهترد  مهش  نآ  میب  ز 

دنخ رکش  ملعل  دنز  رکش  رب  هک 

يزاون نیکسم  رگ  هک  منعط  يدز 

يزاسن نم  نوچ  یلد  یب  اب  ارچ 

دندنمجرا ناهاشداپ  یهاش  وت 

دندنسپ نوچ  دوخرب  قشع  زاین 

يوخ نیشتآ  نیریش  عبط و  كزان  وت 

يوخ نیا  عبط و  نآ  دننک  رس  یک  مه  هب 

يدیشچ نیریش  زا  هک  یخلت  کی  هب 

يدید هراچ  رکش  دوخ ز  درد  هب 
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دشابن وخ  ینارماک  زج  ارت 

دشابن نیریش  وگ  تسه  رکش  وچ 

درب تدیاب  نیریش  یخلت ز  ارچ 

دروخ ناوت  یم  رکش  ینیریش ز  وچ 

رکش کشر  زک  هش  دومرف  رگد 

رذآ رب  یناج  یتشاد  نیریش  وچ 

ار نتشیوخ  يدرک  مان  دب  ارچ 

يرای هب 
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ار نکهوک  يدیزگ  رب 

درادن ینادنچ  وت  زا  رود  رکش 

درامش یناسنا  هب  شنیریش  هک 

مرآ یفاصنا  یب  هک  نآ  ياج  هچ 

مرامش شنادرم  گنس  مه  نینچ 

دای نکم  ار  سک  دب  هب  هش  يا  زین  وت 

داهرف نعط  رد  ار  شیوخ  الایم 

يراوخ هب  ار  مدرم  هدیدان  نیبم 

يرایرهش قیرط  زا  تسا  رود  هک 

يریگ هشوگ  يادگ  اب  تراک  هچ 

يریقف يراز ، يا ، هتسخ  شکمتس 

یناهج درد  تنحم  ریسا 

یناشن ار  ینامسآ  يالب 

گنرین هدروخ  نارود  ياهیتخس  ز 

گنس هشیت و  اب  وا  راک  هداتف 

شیوشت هنوگ  دس  اب  هدروآ  تسد  هب 

شیوخ يوزاب  روز  هب  ینان  بل 

سک ییوجلد  شرطاخ  هتسج  هن 

سک ییوگدب  شا  هتفگ  ردنا  هن 

شیوخ رب  هداد  ام  تمحز  رارق 

شیدنا دب  نعط  شدراذگب  رگا 
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رازآ تسین  نیگنس  ياهیتخس  ز 

رایغا ياهییوگ  تخس  زا  رگم 

راک یسک  دیامرف  هک  ره  اب  رگم 

رازاب تسا  مرگ  شیو  اب  یناهن 

رودزم هب  رگ  امرفراک  زا  رگم 

روذعم تسین  تمهت  یفطل ز  دور 

مرادن يراک  یسک  اب  هچ  رگا 

مرایب يدنگوس  هدرکان  رب  هک 

تسا هاش  نونکم  رد  هچنآ  نکیلو ز 

تسا هانگ  یب  نیریش  هک  دناد  ادخ 

هاش نیا  يزاس  تمهت  لومشم  ارم 

هاوخلد هب  يزادرپ  رایغا  اب  هک 

یباین يدازآ  تمهت  یب  رگم 

یباین يداش  نوخ  هدرک  ان  یلد 

يزیرن یماک  رد  رهز  ات  رگم 

يزیرن یماج  رد  هداب  ترشع  هب 

يدوب هدروخ  نیریش  سوسفا  رگ  و 

يدوب هدروخ  نیریش  سومان  مغ 

نیریش سوسفا  روخم  اهاش  نکم 

نیریش شیع  دوخ  رب  خلت  امرفم 

دیابن نیریش  مغ  نیدنچ  روخم 
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دیآ رد  یناصقن  وت  شیعرد  هک 

تسین ردقنیا  نیریش  ياورپ  ارت 

تسین رکش  يانمت  زج  اهنیا  زا 

هاش يا  یماندبزا  یسرت  نم  رب  هچ 

هار يا  هداد  ار  نارگید  هر  نیزک 

تسا دنزگ  یک  ار  یسک  ییاوسر  ز 

تسا دنسپ  اوسر  نینچ  هش  عبط  وچ 

میوجن ار  دوخ  ییاوسر  ارچ 

میوربآ دیازف  هش  شیپ  هک 

دوب رنه  نیا  ار  نارگید  هنرگم 

دوب رتشیب  ناشوربآ  مد  ره  هک 

هللادمحب ناماد  ارم 
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تسا كاپ 

تسا كاب  هچ  منایوج  بیع  فرح  ز 

وک ناهج  ردنا  يرتهب  ورسخ  ز 

وگرب زاب  يدید  هک  یماک  نم  ز 

يدرب راک  نیریش  ياهنوسفا  هچ 

يدروخن منیریش  ياولح  زا  هک 

مهاش نوسفا  دزن  لد  هار  وچ 

مهار نوسفا ز  زا  ندرب  دهاوخ  هک 

یتشگ مرن  نوسفا  نیریش ز  رگا 

یتشگ مرگ  رکش  رازاب  اجک 

زیت مشتآ  ناماد  یتشگ ز  رگا 

زیورپ رهم  یتشگ  درس  یک  نم  ز 

يدوب هار  ار  سوه  نمرد  رگا 

يدوب هاش  میوگ  رکش  هنیمک 

تشگ هیس  مزور  مدش  نمشد  سوه 

تشگ هبت  يراک  نینچ  متسج  افو 

مدروخب یکانسوه  ره  بیرف 

مدرمش ناکانسوه  زا  ورسخ  هک 

وگدب فرح  زا  راد  ساپ  ار  دوخ  وت 

وج نم  نامرد  يدش  رتهب  دوخ  وچ 

تسمرس دنر  نآ  تفگ  رای  اب  شوخ  وچ 
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تسکشب هشیش  داتف و  یتسم  زا  هک 

یتفین دوخ  ات  ور  هار  نم  نوچ  هک 

یتفگ هک  اهتحیصن  دنام  نادب 

هماخ تخادرپ  نوچ  همان  راک  ز 

همان تشپ  رب  دز  رهم  ربنمس 

زیخرب تفگ  داد و  هاش  کیپ  هب 

زیت كوان  ياج  هفحت  رب  نانس 

يوگ رب  زیورپ  اب  تفگ  ینابز 

يوج مک  رازآ  ار  هدرزآ  نیا  هک 

لد رب  تسا  ریت  ار  هکنآ  غیت  نزم 

لد رد  تسا  راب  ار  هکنآ  راب  هنم 

نک مک  داشان  لد  نیا  اب  افج 

نک مک  دای  يدنکف  ممشچ  زا  وچ 

زوریف تسیزور  شوخ و  یشیع  ارت 

زودنا مغ  ناج  نیا  زا  یهاوخیم  هچ 

ینارماک شیع و  هب  بش  زور و  وت 

یناد هچ  نازور  هیس  ياهبش  ز 

مرخ ناج  يراد  هکنآ  رکش  هب 

مدره هب  ار  یناج  هتسخ  ناجنرم 

يدید هک  نیریش  دوب  نیریش  نآ  هن 

يدیشک يدید  الب  هوک  رگ  هک 

نارگید اب  تبحم  قشع و  رد  ودب  ندرک  باتع  ار و  ورسخ  باوج  نیریش  نتشون  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 1242 

http://www.ghaemiyeh.com


دنکفا شراک  زا  نانچ  یتخس  نونک 

دنولا هوک  دیامن  یم  شهاک  هک 

زیخ کبس  ار  نوگلگ  درک  سپ  نآ  زو 

زیورپ مغر  رب  نوتسیب  هوک  هب 

یتفگ زار  دوخ  اب  یتفر و  یمه 

یتفگ زاب  هتشذگ  درد  مغ و 

لد هب 
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هتفرگ ادوس  يا  هک  یتفگ 

هتفرگ ارحص  هر  تتسد  زا  نم 

راتفرگ يدرک  متنحم  نیدنچ  هب 

راوخ نوخ  مصخ  ای  یلد  مناد  یمن 

متسشن یهاوخ  رگ  هریت  كاخ  هب 

متسکش ناهاوخ  اوه  دهع  رگد 

کنیا یهاوخ  مدمه  درد  اب  مرگ 

کنیا یهاوخ  ملاع  ياوسر  مرگ 

یهاوخ هچنآ  منونج ز  دش  رتنوزف 

یهاوخ هچنآ  منوزف ز  ییاوسر  هب 

لد نینچ  زا  ناج  مرب  لکشم  نورب 

لد نینچ  زا  ناکیپ  هنیس  ردنا  هب 

شنورد رتخا  دشاب و  يرونت 

شنورد رد  لد  نیا  هنیس و  زا  هب 

هنیک هب  ممصخ  دس  هناخ  ردنا  هچ 

هنیس هب  مراد  هگن  ار  لد  نیا  هچ 

متشگ راوخ  لد  یپ  ات  مداتف 

متشگ رای  یب  لد  رای  ات  مدش 

لد زا  مرود  نایانشآ  رهش و  ز 

لد زا  مروجنر  نت  هب  راز و  ناج  هب 

ارالد اپ  ات  رس  مدوب ز  یتب 
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اپ زا  رس  مسانشن  هک  متشگ  نانچ 

ناریش ریجنز  متشاد  وسیگ  ز 

ناریسا نوچ  مداتفوا  ریجنز  هب 

مدیشک ناگژم  زا  هک  رجنخ  نآ  ره 

مدیشچ وا  رهز  تشگ و  رب  نم  هب 

مدوب دیص  رهب  فلز  دنمک 

مدوب دیق  رد  نتشیوخ  مدید  وچ 

تشاد نتشیوخ  تایح  بآک  مبل 

تشاد نادواج  گرم  شیوخ  يارب 

مدرک میلعت  ییوداج  سگرن  هب 

مدرک میلست  ار  شیوخ  وداج  هب 

منیشتآ رهچ  دوب  نازورف 

منیشن شتآ  رد  هک  متسنادن 

هدیمخ يوربا  دب  مریشمش  وچ 

هدیشک میور  رب  ریشمش  نونک 

نم �هنیس  رد  دب  هک  نیگنس  لد 

نم �هنیس  رب  دوب  یگنس  نونک 

نادخنز بیز  دب  هک  یهاچ  ارم 

ناعنک هام  نوچ  نونک  مهاچ  نآ  رد 

تخورفارب نم  يوخ  هک  شتآ  نآ  زو 

تخوس نوکس  ربص و  نمرخ  دوخ  ارم 
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مدومنیم الاب  وچ  مدوب  الب 

مدوب شیوخ  يالب  رخآ  یلو 

کیدزن دناوخ  ار  یکی  ناکیدزن  ز 

کیرات ياهبش  یتخورفا  وا  زک 

رت نوخ  کشا  زا  رهچ  درک  تفگب و 

رت نوبز  ینیب  یسک  نیریش  زا  هک 

يراوخ هدیدان  لد  هتسب  يراوخ  هب 

هدیدان لد  هتسب  رای  هب 
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يرای

شجازم اب  يراوخ  تخاس  يدح  هب 

شجالع يرادنپ  تسا  گرم  رب  هک 

ششیوخ ناج  اب  دوب  یمصخ  نانچ 

ششیپ تس  یمصخ  ناج  تسین  ییوگ  هک 

دراد شیب  تحار  شیب  دزوس  وچ 

دراد شیک  یتسرپ  شتآک  رگم 

مناج تسا  تخس  نوچ  هک  ینیب  ارم 

منادناخ گنن  شیوخ و  يودع 

مدرک شیب  نمشد  یمصخ ز  دوخ  هب 

مدرک شیوخ  اب  نم  هکنآ  تس  هدرک  هک 

نابات رهم  دیوج  تاملظ  زا  سک 

ناویح بآ  دشون  ریشمش  زا  سک 

دیوج ریش  لاصو  واک  یلازغ 

دیوش تسد  نیریش  ناج  زا  تسخن 

زیورپ هب  هگناو  سک  هب  نتسب  عمط 

زیت رجنخ  رب  ندز  وهلپ  دوب 

ورسخ هب  هگناو  سک  نتسج ز  افو 

ون زا  نتسج  هتشذگ  رمع  دوب 

مداهن رجنخ  رب  هنیس  شدای  هب 

مدای هب  يراخ  رب  داهنن  اپ  هک 
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مماک دیشون  اهرهز  شمان  هب 

ممان هب  یماج  دشن  شماک  رد  هک 

تسا گنن  زیورپ  رب  يرادافو 

تسا گنرود  سکره  اب  گنر  کی  دوب 

تسا مامت  يردق  شرب  رد  ار  سوه 

تسا مانکین  ره  اب  شیمصخ  نآ  زا 

ار افو  دوخ  نوخ  هب  دناد  عمط 

ار انشآ  دهنب  مان  یلیفط 

شیوک هب  دیاک  یسک  ینیکسم  هب 

شیور هب  دراد  رظن  نانیکسم  وچ 

يرایرهش زا  شهر  رد  متشذگ 

يراوخ هب  نم  رب  درگنب  وا  ارچ 

نمرا دوخ ز  ياپ  هب  نم  میآ  وچ 

نمرب تسا  راوازس  نوزفا  نیا  زا 

دیما مشچ  منارگید  زا  تسبب 

دید یم  شاک  منارگید  مشچ  هب 

هاگرد هب  يراتسرپ  دناد  ارم 

هاوخلد هب  دزرو  یم  قشع  نم  اب  هک 

شیوخ رب  هدید  یگرزب  مشچ  زا  رگ 

شیب متسین  رگ  متسین  مک  وا  زا 

مریما نمرا  رد  هک  رذگب  نآ  زا 
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مریرس بحاص  يربلد  کلم  هب 

مراد تس  يرادناهج  رف  رگا 

مراد تس  يرادلد  گنهرف  رگو 

مراد رود  ربکت  رس  زک  دش  هچ 

مراد روجنر  یلد  اب  محرت 

تسا ریما  ورسخ  رگ  هک  متفگ  دوخ  هب 

تسا ریقف  دراد  یقشاع  غاد  وچ 

شیوخ تس  ینیکسم  تسا و  زجع  همه 

شیوس دید  ربکت  زا  دیاشن 

وا رب 
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مدومن يدردمه  رهم  زا 

مدومن يدرمناوج  مدوب  ینز 

نادنچ هن  اما  تسا  شوخ  يرادافو 

نامرح يراوخ و  نینچ  درآ  راب  هک 

هب ینک  ولهپ  نالد  هد  زا  یهت 

هب ینک  ور  کی  ورود  نارای  هب 

وخ وکن  ناشنب  یلدکی  ولهپ  هب 

ولهپ هب  دجنگ  یمن  لد  کی  زج  هک 

دوب سب  هن  نیو  ار  دوخ  تسب  رکش  هب 

دوب سک  هچ  نیا  داهرف  هب  ددنب  ارم 

ار يا  هرایتپ  دهن  نادرم  رب 

ار يا  هراچیب  دنک  اوسر  وا  زک 

ار نتشیوخ  دناد  قافآ  هش 

ار نکهوک  اپ  رس و  یب  يریقف 

دراد هشیدنا  نیا  لد  رد  انامه 

دراد هشیت  نیا  تسد  هب  رجنخ  وا  هک 

وداج مشچ  بیرف  زک  دنادن 

وا فک  رد  نیا  �هشیت  مراذگ 

درک یم  هلان  لد  زا  تفگ و  یم  نینچ 

درک یم  هلاک  رپ  دوخ  ناگژم  زا  لد 

دش نوخ  لیس  شمشچ  کشا  زا  نیمز 
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دش نوتسیب  يوس  لیس  اب  ناور 

دمآ ورسخ  ناج  کشر  نیز  بل  هب 

دمآ ون  یناج  ار  داهرف  یلو 
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رتوکن يرود  زا  لصو  اج  رهب 

رتوکن يروجهم  هک  اج  کی  زجب 

ندروخ بآ  ندرم  ناشطع ز  دهر 

ندرم هنشت  رتهب  هک  اج  کی  زجب 

زاب رد  دیآ ز  رای  هک  اجنآ  اج  هچ 

زان دنک  نمشد  رب  هکنآ  يارب 

دیآ نت  رب  واک  هب  جنر  نارای  ز 

دیآ نمشد  لامشوگ  رهب  هک 

شیوخ يولهپ  زا  مروخ  رگ  هب  اذغ 

شیدنادب رهب  ناوخ  هدرتسگ  نآ  زک 

مماج هب  دشاب  رگج  نوخ  را  هب 

مماک هب  يریغ  رغاس  دزیر  هک 

مزوسن نادنچ  هیس  ياهبش  ز 

مزورف يریغ  شتآ  زا  عمش  هک 

تسوکین هن  یهار  زا  مه  تریغ  یلو 

تسود رب  میدنبرب  هکنآ  تسا  مادک 

شابوا يور  رب  شوخ  رای  دمآ  وچ 
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شاب وگ  شاب  دهاوخ  هک  ره  مغر  هب 

ناویح بآ  هگناو  هنشت  ماک  هب 

ناسآ يریگرب  وا  زک  لد  نآ  كاله 

یقاس رادلد  رثوک و  رغاس  هب 

یقاب هدنام  واک  يا  هرطق  نآ  مارح 

ار هتفر  رمع  وچ 
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زاب دروآ  تخب 

زاب دروک  وک  رت  تخبدب  نآ  زا 

زیربل ماج  ار  نکهوک  نیریش  ز 

زیورپ شاب  وگ  رکش  وگ  هناهب 

ياسرف گنس  دارمان  نیا  هوک  هب 

ياس رت  مشچ  نیریش  ياپ  شقن  هب 

زوس لد  هآ  زادگ و  ناج  درد  ز 

زور زا  بش  يدوب  رتب  شزور  بش  ز 

یتفخن ناناج  مغ  زا  بش  همه 

یتفگ هدروآ  مشچ  شیپ  شلایخ 

هتفرن مداشان  دای  زا  وا  هک 

هتفرن مدای  زا  هتفر  را  مشچ  ز 

هدرب بات  مفلز  بات  زا  ناج  ز 

هدرب باوخ  متسم  مشچ  را  مشچ  ز 

زان زا  میک  متفرب  نوچ  یتفگن 

زاب مدیان  هتفر  رمع  متفگن 

تسا نیرق  معبط  افو  اب  یتفگن 

تسا نیا  هن  متخب  تداع  متفگن 

نمانشآ مهاوخ  تشگ  یتفگن 

نماب هن  اما  تسا  تسار  متفگن 

مشخ هب  تناج  مناتس  لد  یتفگن 
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مشخ هب  تنآ  یشخبن و  نیا  یتفگن 

میوگن سک  اب  وت  زار  یتفگن 

میور شیپ  اما  ییوگ  متفگن 

دنبات هب  نم  زا  ناورسخ  یتفگن 

دنبای هچ  ات  نانیشن  هر  متفگن 

نانیشن هر  اب  ملدکی  یتفگن 

نانیا ياو  نانآ  شیپ  متفگن 

تسارایب تگنرین  هچنآ  يدرکن 

تسار يرگنب  متفگ  هچنآ  ات  ایب 

منومنهر یتشگن  دوخ  لصو  هب 

منوچ وت  رجه  زا  هک  رگنب  ایب 

مشیپ هب  یهاوخلد  هب  یتسشنب  وچ 

مشیوخ یهاوخلد  هب  رگنب  ایب 

بات بت و  رد  مرجه  درد  زا  نیبب 

بآ شتآ و  نورد  لد  مشچ و  ز 

يدنب قشع  رد  لد  وچ  یتفگ  ارم 

يدنلب رس  رخآ  هب  تقشع  دهد 

مدنمجرا قشع  هداد  يدنلب 

مدنلب هوک  نیا  هب  اهنت  یلو 

دندیرفآ یتخس  رهب  زا  ارم 

دندیرب نت  رب  ار  هماج  نیا  تسخن 
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داتسا هب  ردام  رب  زا  نوچ  مدش 

دالوپ داتفا و  گنس  هب  مراک  رس و 

دندوزف یتخس  میتخس  رب  یمه 

دندوزف یتخبدب  میتخبدب  هب 

مدرک هراچ  یتخل  وچ  یتخس  نادب 

مدرک هراخ  رد  اه  هنخر  نهآ  ز 

راک رس و  نیگنس  یلد  اب  مداتف 

راوشد هچ  ره  مشیپ  درک  ناسآ  هک 

اب هک  نهآ  اجک 
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مناج تخس  نیا 

منادن یهار  وا  رد  مشوک  رگا 

مدرک هدوس  نهآ  هب  اراخ  یسب 

مدرک هدوسرف  ناور  اراخ  نیا  زا 

آزاب تسیزاسمد  تقو  اراگن 

آزاب تسیزابناج  ماگنه  ارم 

هتفر بات  نت  زا  تقاط  ناج  زا  هک 

هتفر بآ  یهام  هدنام  وج  نیا  رد 

مباتهام يا  بات  راسهک  نیا  رب 

مباتفآ هوک  زا  هتفران  ورف 

مناهج ناج  يا  هک  مسرت  یمه 

مناج داب  رب  دور  رو  ییاین 

تسا ناز  تس  یمیب  منداد  ناج  زا  رگ 

تسا ناتسلد  راثن  رهب  ناج  هک 

مزیتس یم  ناز  لجا  اب  یتخس  هب 

مزیر تاپ  رب  ناج  ییآ و  زاب  هک 

یناگدنز دشاب  تخس  نارجه  هب 

یناج تخس  مدرک  وت  دیما  هب 

یبیرف مد  ره  مهد  یم  ار  لجا 

یبیصن ترادید  مبای ز  رگم 

مراذگ یم  يراگزور  تلیح  هب 
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مراپس يرادلد  ياپ  رد  ناج  هک 

یتشگ زاسمد  معلاط  يدوب  هچ 

یتشگزاب نت  زا  هتفر  ناج  هک 

يوس نیدب  نک  نوگلگ  يور  ینامز 

يور نک  هنوگلگ  ار  تخب  شدرگ  ز 

راتفر قرب  نآ  يدش  را  هوک  نیارب 

راسهک دیآ ز  دورف  واک  یقرب  وچ 

هوک نیا  يدوسرف  وا  لعن  زا  رگو 

هودنا هوک  نیا  یتساخرب  نم  ز 

تسا روفن  مراک  نیزک  میوگ  یمن 

تسا رورض  یتسدمه  تخس  راک  هب 

نوگلگ ياپ  يزاس  تسدمه  مرگ 

نوماه هظحل  کی  ار  هوک  نیا  منک 

مشیک هناگیب  يا  هچ  رگ  تلایخ 

مشیوخ یتسدمه  هب  دمآ  تسخن 

دراد زان  بیرف و  نادنچ  یلو 

دراد زاب  مراک  یخوش ز  زا  هک 

ناراب هدید  نوخ  تفگ و  یم  نینچ 

ناراهب لیس  نوچ  راسهک  نآ  زا 

داتفا دوخیب  تسب و  هدید  ینامز 

داشگب هدید  مه  زا  هک  مد  نآ  دید  وچ 
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نالازغ زا  تشد  یکی  دزیا  مان  هب 

نالاسدرخ نادنلب  الاب  همه 

روخ شبات  زا  رتچ  ریز  رد  همه 

رس رب  هدروآ  رتچ  ناسووات  وچ 

دنداشگ یتفگ  ار  سودرف  رد 

دنداتف نوریب  ناشو  اروح  نآ  هک 

هاریب هار و  رد  نانکفا  دیص  همه 

هام ندرگ  رب  ناشفلز  دنمک 

نیچرپ فلز  اب  ناگرهچلگ  همه 

تشد ناشیا  زا 
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نیچلگ ناماد  نوچ 

وس ره  هب  وهآ  یپ  رد  نکفا  گس 

وهآ هدید  گس  نوچ  هیوپ  رد  همه 

هداشگ نیهاش  لگنچ  ناگژم  ز 

هداتف ناکبک  یپ  رد  نیهاش  وچ 

هلایپ رد  ناشنوگ  هلال  بارش 

هلال هتسر  یتفگ  وت  ارحص  همه 

ناتسلگ نوچمه  ناشیور  زا  نیمز 

ناتسلبنس نوچ  ناشیوم  زا  اوه 

هنایم ردنا  راوس  نوگلگ  تب 

هناهب ار  لد  وزرآ  ار  ناور 

لد �هناخ  رد  نک  هنخر  ناگژم  ز 

نیز هناخ  رد  نز  هلعش  تروص  ز 

شدنلب فلز  يریجنز  درخ 

شدنمک رد  نایوم  ریجنز  رس 

شلامج ناراکشیپ  زا  رمق 

شلایخ نارایتسد  زا  نونج 

شالاب نامرف  رب  هدید  ار  الب 

شاضاقت مکح  رب  شوگ  ار  لجا 

شتسم نامشچ  رب  هنتف  هاگن 

شتسد هب  یمحریب  تسد  ار  کلف 
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شیوم ناراکمه  یبوشآ ز  لد 

شیوخ ناتسدمه  يزوسناهج ز 

رادیرخ ار  وا  رهگ  جنگ  زا  هش 

راکبلط شریگبش  هآ  زا  ریقف 

هن یگدنب  قوط  فلز  زا  نآ  هب 

هد یگدنز  بارش  بل  زا  نیا  هب 

ار نکهوک  يور  هب  داتفا  مشچ  وچ 

ار نتشیوخ  مشچ  دیلام  یمه 

تسزانورس نآ  نیاک  تفگ  یم  دوخ  هب 

؟  تسا زاین  وا  لصو  هب  ار  ناهاش  هک 

شنومنهر نایادگ  يوس  دش  هک 

؟  شنوتسیب يوس  دومنب  هر  هک 

؟  درک يرگنوسفا  نیا  داتسا  مادک 

؟  درک يرپ  نآ  راک  هب  نوسفا  نیا  هک 

؟  دروآ شهار  ردنا  هک  دز  شهار  هک 

؟  دروآ شهاگان  تلود  نوچ  نم  هب 

؟  كالفا رب  دمآ  دنمک  بات  ارک 

؟  كاخ رب  دنکفا  نامسآ  هام  هک 

دراد شیوخ  رهپس  هار  رگم 

دراد شیپ  يدنلب  نیا  رب  هر  هک 

نابیرفلد نآ  زا  دمآک  دب  نیا  رد 
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نابیبط ناروجنر  يوس  نوچ  یتب 

نیکسم داهرف  یهاگآ  یپ 

نیریش يوناب  رگم  شداتسرف 

تفگ مک  شیب و  زا  دوب  هک  ییاهنخس 

تفگ منص  گنهآ  ار ز  نمهرب 

ار ناهج  هاش  �همان  ثیدح 

ار ناور  ورس  �همان  باوج 

تفگ نهد  نیریش  نآ  زا  ای  دوخ  زا  رگ 

تفگ نکهوک  شوگ  هب  ار  یمامت 

تفگ نآ  زا 
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داهرف هراچیب  ونش  و 

دانیبم سک  مشچ  هک  دش  ییاج  هب 

دروآ بت  بات و  سب  یتفگ ز  شنت 

دروآ بل  رب  نوگلگ  ياپ  راثن 

هناگی نآ  هوک  رس  زا  بالیس  وچ 

هناور دش  نیریش  لابقتسا  هب 

شهار همین  ردنا  تفای  بل  رکش 

شهاوخ رذع  دمآ  ینیریش  دس  هب 

راسخر هلال  راگن  دمآ  هوک  هب 

راسهک هب  دبات  وا  هک  يدیشروخ  وچ 

تسد نینهآ  درم  هک  اجنآ  دیسر 

تسب رب  هفرط  ياهشقن  نآ  هوک  هب 

وزاب تخس  قشع  هک  اجنآ  دیسر 

ورین هب  تراغ  دب  هدنکفا  هوک  هب 

روز رپ  قشع  زا  هوک  هراپ  دس  هدش 

روط هنیس  یلجت  زک  ناسنادب 

یلاع دید  یقاور  دمآ  شیپ  وچ 

یلاخ گنس  زا  قشع  تسد  شدرک  هک 

داینب رید  خرچ  قاط  هتسکش 

داهرف هتسب  رگید  قاط  شریز  هب 

لباقم دش  یگنس  هب  ات  دش  یمه 
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لیامش نیریش  نآ  لاثمت  رب  هک 

تسا راز  داهرف  �هنیس  نیا  تفگب 

تسا راکشآ  نیریش  شقن  يو  رد  هک 

شویرپ دز  یتسد  شیوخ  فلز  هب 

شکلد شقن  نآ  دوخ  لاح  زا  تشگن 

تسا شیوخ  لاثمت  ناک  تفای  اجنآ  زا 

تسا شیوخ  لاوحا  نوچ  هن  شلاوحا  هک 

گنرین هدرک  ینیچ  داتسا  ای  و 

گنس زا  تس  هدومنب  هنییآ  یکی 

داد هر  هنیس  نورد  ار  مسبت 

داد هگن  کی  زا  دزم  هشیپ  تعنص  هب 

رورنه درم  ياک  تفگ  یخوش  هب 

ربارب تنیریش  هدوب  ییوگ  وت 

يدیدن نوزفا  رظن  کی  دوخ  ارم 

يدیشک شکلد  تروص  نیا  ناسچ 

تسین رنه  نیا  دوب  رنه  میوگ  رگا 

تسین رظن  کی  راک  لاثمت  نینچ 

دوب لد  مشچ  زا  رظن  کی  نآ  تفگب 

دومنن وحم  نارجه  تسد  شنآ  زا 

لد �هدید  زا  تخر  رب  مدید  وچ 

لباقم تزور  بش و  مراد  نآ  زا 
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تس هناهب  ار  وگ  دب  شقن  نیا  تفگب 

تس هناهب  نیریش  ییاورپ  یب  هب 

تس هتسب  شقن  نیاک  نآ  هک  دیوگ  یمه 

تس هتسشن  شیولهپ  هب  نیریش  لد  وچ 

تخادرپن سک  شقن  هدیدان  سک  هک 

شلصا وچ  تخادرپ  رگ  و 
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تخاس اجک 

زار نیا  دشیدناک  نیا  دناد  اتفگب 

زان شدبیز  هم  رب  هک  تروص  نیا  هک 

دراد زان  زا  ياج  هک  سک  رهرب 

دراد زاب  شراکز  یخوش  سب  ز 

يور زا  یناج  دیاب  گنس  زا  یلد 

يور نیز  هشیت  گنس و  هب  دزادرپ  هک 

دید نتشیوخ  یب  نینچ  شنیریش  وچ 

دید نکهوک  حالص  یشوهیب  هب 

دومیپ هک  یماج  شدیاب  اتفگب 

دونشب تفگ و  یفرح  دنچ  یتسم  هب 

تس هناهب  یتسم  دنز  یفرح  رگا 

تس هناشن  یتسم  دب  هب  وا  تفگ  ناوت 

تسم دوش  نوچ  قشاع  هک  لفاغ  نیزو 

تسب ناوت  نوچ  شقشع  رارسا  زا  بل 

شیوخ لگون  فصو  تساوخ  یم  رگم 

شیوخ لبلب  زا  دونشب  رت  نایع 

كاپ لد  نوچ  یبارش  دمآ  رود  هب 

كانسوه ره  زا  رود  زورفا  ناور 

یناوج قشع  هیامرس  ییم 

یناگدنز بآ  شفیرعت  نیمک 
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نازاونلد راذع  نوچ  یفاص  هب 

نازابقشع راگزور  یخلت  هب 

هتشگ بادآ  تمکح و  اپارس 

هتشگ بآ  مخ  رد  تس  ینوتالف 

ناقهدز يدرخ  زا  هدید  اهبدا 

ناهاشداپ مزب  دروخ  رد  هدش 

توقای هدولآ  لعل  هب  هم  نآ  تسخن 

توق ار  توقای  رت  لعل  زا  دومن 

دمآ رورپ  ناج  یم  ماج  ور  نآ  زا 

دمآ ربلد  نآ  بل  رب  يزور  هک 

دولآ رکش  دش  وا  لعل  زا  ماج  وچ 

دومیپ مایا  شک  یخلت  نآ  هب 

شدوبر لد  زا  شوه  هداب  شوج  وچ 

شدوب هک  یبوشآ  تشگ  نادنچ  هک 

دوب یتشآ  گرگ  درخ  اب  شک  نونج 

دوشگب تسد  يو  رب  تفای  تصرف  وچ 

تسام �هناخ  نیاکرس  وش ز  نوریب  هک 

تسار نونج  لقع و  تبحص  دیاین 

تسدمه دید  ار  نونج  قشع و  درخ 

تسب رب  شیوخ  تخر  هماگنه  نآ  زا 

زین رس  هب  یخاتسگ  تفر  ار  بدا 
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زیخرب تسا  گنن  اج  تس  یخاتسگ  هک 

تسار دش  دید  نوچ  شکمشک  نیا  باجح 

تساخرب زیخ  دیوگن  ات  سک  وا  هب 

دنار نورب  ات  ناراکشیپ  اب  درخ 

دنام نورد  رد  نارایتسد  اب  نونج 

دوب نآ  ياج  تفر و  لقع  باجح 

دوب نانچمه  اج  رب  قشع  باجح 

باجح
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دزیخ شیپ  زا  رگا  قشع 

دزیرب ار  نادرم  باک  يدرم  هب 

تسین ور  هدرپ  رواد  قشع  رگ  مغ  هچ 

تسین وا  رب  دب  مشچ  تسا و  دیشروخ  هک 

شیپ شا  هدرپ  دوبن  هک  یقشع  یلو 

شیوخ دب  مشچ  زا  مه  دنیب  نایز 

دوبن هدرورپ  رظن  نوچ  قشاع  هک 

دوبن هدرپ  یب  وا  هک  رتهب  نامه 

تخورفارب خر  هگنآ  قشاع  شتآ  وچ 

تخوس ار  هدرپ  هگنآ  شیوخ و  لوا  هک 

تسا شیپ  هدرپ  زا  نتخوس  شتآ  زا 

تسا شیوخ  يامیس  �هدرپ  دوخ  وا  هک 

دید رد  هدرپ  ار  نکهوک  نیریش  وچ 

دیسرپ هدرپ  رد  وا  زا  ینیریش  هب 

دنمرنه درم  بسن  ینیچ  يا  هک 

دنویپ یشیوخ و  تتسیک  اب  نیچ  هب 

نادنلب رس  مخت  يرهش ز  نآ  رد 

نادنمتسم نادناخ  زا  ای  و 

ینارتهم يار  گنهرف و  اب  وت 

ینارتهک مخت  هک  مرادنپن 

موب زا  مدیسرپ  تک  زور  نیتسخن 
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مولعم چیه  تداژن  زا  دیدرگن 

ییوش مرش  زا  تسد  هک  مهاوخ  یمه 

ییوگب نم  اب  نتشیوخ  داژن 

یتسرپ تب  ییوگ  وت  شتفگ  رگد 

یتسد تسه  یشارت  تب  ردنا  تک 

اراخ هوک  نیا  رد  تسا  شقن  یسب 

ارآ لد  تروص  نیا  وچمه  دشابن 

تسا نینچ  يرآ  تفگ  داهرف  ودب 

تسا نیچ  راک  یتسرپ  تب  منیچ  ز 

ینیزگ لزنم  نیچ  هب  رگ  تب  يا  وت 

ینیبن یم  یتسرپ  تب  زا  ریغ  هب 

نم �هشیدنا  رد  تفر  یم  نینچ 

نم �هشیپ  یناد  زور  لوا  زک 

اس نمس  ورس  يا  يروذعم  یلو 

ادوس هنوگ  دس  يرادرس و  کی  هک 

يور رب  درب  یتسد  زانزا  منص 

يوا اب  تفگ  همشرک  زان و  دس  هب 

ینام کلک  شکر  هشیت  زا  يا  هک 

ینامن نارودزم  هب  منیب  ارت 

امرفراک زا  رو  هشیپ  یبیرغ 

الاک رکف  هن  رز و  يادوس  ز 
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رد زا  رپ  ددرگ  نیمز  يور  رگا 

رپ دوب  لد  مشچ  هک  منیب  ارت 

يراد هشیت  كون  رهوگ ز  همه 

يراد هشیدنا  رد  هچ  رز  یهاوخن 

ندیشک تمحز  نیا  دزم  یب  نینچ 

دروآ راب  ارم 
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ندیشک تلجخ 

يرادن رز  ياوه  جنر و  یشک 

يراب دوب  هزور  ود  جنر  رگا 

شیوخ روشک  رد  وگب  يراد  ارک 

شیوخ رس  هن  وا  رس  يراد  هن  هک 

مشیپ هک  اه  ییانشآ  قح  هب 

مشیوخ لاوحا  هد  حرش  رسارس 

دنمرنه داهرف  راتفگ  نیا  زا 

دنچکی دنام  شماخ  دچیپ و  دوخ  هب 

تفگ نینزان  اب  مغ  حرش  سپ  نازو 

تفگ نینچ  اما  تفگن  نیریش  نینچ 

راک زا  هدرب  منابز  تلعل  يا  هک 

راتفگ هب  هدروآ  مزاب  تنابز 

تسین منتفگ  بات  هک  یسرپ  یم  هچ 

تسین منتفهنب  لد  مه  هچ  رگ  و 

راسخر هلال  راگن  يا  مدینش 

رازآرپ یناج  نیمغ  يراد  یلد 

تس هدرسف  تعبط  هدرمژپ و  تلگ 

تس هدرب  هار  تجازم  رد  ادوس  هک 

يراپس یم  ارحص  هوک و  تلیح  هب 

يراد لوغشم  يرطاخ  مد  کی  هک 
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نداهن مغ  مغ  رس  رب  دیاب  هچ 

نداتف نم  نوچ  یشک  مغ  رکف  هب 

یبیکش ار  دوخ  هد  هداب  گنچ و  هب 

یبیرغ نم  نوچ  لد  درد  زا  هن 

شیوخ لکشم  تشیپ  هب  میوگ  یلو 

شیوخ لد  ییاشگب  هک  يدیما  هب 

تسب ناوت  نوچ  مغ  هر  مغ ، زا  وگم 

تسب ناوت  نوخ  اب  نوخ  دنیوگ  یم  هک 

يزاس دازآ  ممغ  زک  میوگن 

يزاس داش  دوخ  رطاخ  مغ  زا  هک 

منیبج هم  راذع  لگ  يا  نادب 

منیچ میلقا  �هدازهش  نم  هک 

دنتسرپ تب  نیچ  همه  منیچ  زا  نم 

دنتسرن تب  ماد  نت ز  کی  نم  وچ 

دنسرخ دندوب  ردپ  ردام  ارم 

دنزرف الا ز  ناهج  زا  ماک  ره  ز 

نمهرب اب  يزور  تس  هتفگ  ردپ 

نشور هدید  نیا  مدزاس  تب  رگ  هک 

مزارفرس دیامن  يدنزرف  هب 

مزاس هناخ  تب  مداخ  ار  وا  رم 

درک نانچ  تشگ و  نانچ  تفگ و  نانچ 

نوتسیب ياشامت  هب  نیریش  نتفر  نایوکن و  نارجه  لصو و  نایب  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 1272 

http://www.ghaemiyeh.com


دروآ هناختب  رد  هلاس  شش  ارم 

رذآ کشر  اجنآ  رد  رگتب  یکی 

رگتب درم  اب  وخ  داتفا  ارم 

وا تمدخ  ناج  زا  مدرک  یم  تب  وچ 

وا تعنص  اب  ملد  لیم  دب  هک 

تخورفارب وا  ناور  تمدخ  نآ  زا 

تعنص نآ  ره 
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تخومآ نم  اب  شدوب  هک 

مدای داد  یشارت  تب  نمهرب 

مداهن رد  یلفط  يوخ  نآ  دنامب 

دید نم  يوس  تبحم  مشچ  زا  وچ 

دیدنسپ مداتسا  هک  متشگ  نانچ 

متسب شقن  یگنس  هب  يراب  یتب 

متسد لد ز  نانع  تب  نآ  دوبر 

دوب وا  ياپ  ردنا  رس  مزور  بش و 

دوب وا  يادوس  رپ  هتسویپ  مرس 

منیب هدنز  ار  وا  هک  متشگ  یسب 

منیب هدنزرا  رهوگ  نآ  ناج  هب 

ییوا وچمه  نیچ  همه  رد  مدیدن 

ییوخ هتفشآ  ییادیش و  مدش 

نم هزادنا  یب  بوشآ  نآ  زا 

نم هزاوآرپ  تشگ  نیچ  همه 

یتخب کین  ناداش  دنتفگ  همه 

یتخرد مرخ  يورسخ  غابز 

دناشچ تروص  یم  تب  لوا  شک 

دناشک تروص  زا  شزاب  ینعم  هب 

دندرک زاغآ  زاین  نماب  همه 

دندرک زاتمم  نانگمه  زا  ارم 
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دید نتشیوخ  یب  ارم  نوچ  نمهرب 

دید نمش  ار  دوخ  منص  نوچمه  ارم 

هتشگ هنوگنآ  تب ز  يادوس  زا  نم 

هتشون رد  یتسرپ  تب  شرف  هک 

درک نانچ  تب  قشع  قلخ و  موجه 

درک نامناخ  زا  تبقاع  مرود  هک 

ینعم يوس  تروص  مدرک ز  رفس 

ینعم يور  مدیدب  مدید  ارت 

یتشگزاب شمشچ  زاب  يدوب  هچ 

یتشگزاب ینعم  هب  تروص  زا  مه 

تس هداشگ  تناج  �هدید  زا  لاصو 

تس هداتف  يراک  نینچنیا  زین  ارت 

وت هناوید  لد  ياه  سوه 

وت �هناختب  رد  هدوب  تب  همه 

لامو نز  کلم و  بصنم و  لایخ 

لابقا نملس و  تزع و  ياوه 

تلاب رخآ و  دوب  هک  ییاهرنه 

تلامک يدید  یم  صقن  رسارس 

هماخ ياه  یتسرپ  تب  نوچ  همه 

همان يور  تتخب  وچ  يو  زا  هایس 

تراک داتفا  ناتب  قشع  اب  وچ 
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ترامخ عفد  یپ  دش  یبارش 

يدیمر ینعم  یب  ياه  تروص  ز 

يدیسر ینعم  رد  هک  يدید  نانچ 

رایغا ياهییوگ  تخس  زا  یسب 

راک رس و  تداتفا  نهآ  گنس و  هب 

يدرک مرگ  ار  سفن  هآ  یسب 

يدرک مرن  ار  یلد  نیگنس  ات  هک 

يراز هب  یتفر  یسب  اهلد  رب 

يراگن یگنس  رب  رهم  شقن  هک 

شیوخ هناگیب و  زا  يدید  اهافج 

ربلد روج  ز 
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شیدنادب نیک  و 

شنونک يدیجنس  يدیدرگ و  هک 

شنوتسیب هوکز  يدید  ندوزف 

یمالک نیریش  زا  هک  يدید  یبل 

یمارح رب  اوتف  هداد  ار  رکش 

بات رحس  دیشروخ  هک  يدید  یخر 

بات رد  هتفر  شقشع  رفولین ز  وچ 

قشع رورپ  شتآ  ییوم  يدیدب 

قشع ربنچ  ردنا  ورسخ  نارازه 

داشمشز وهآ  مارخ  يدید  يدق 

دازآ ورس  شمالغ  ییانعر  هب 

نیگنر غاب  يو  زا  يدید  يورذت 

نیهاش نوخ  زا  شلگنچ  باضخ 

بیز ار  تشد  يو  زا  يدید  یلازغ 

بیسآ دس  ناریش  يولهپ  رب  وز  و 

رومعم هبلک  يو  زا  يدید  یتشهب 

روح تریغ  ناملغ ،  کشر  اپ  ارس 

تشاد رثا  تروص  زا  مه  نآ  هچ  رگا 

تشاد رتشیب  ینعمب  هر  نکیلو 

هار تدز  تروص  نآ  شقن  هچ  رگا 

هاگآ دوب  ینعم  تناج ز  یلو 
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يدوب هدیدرگ  لد و  ین  رگ  ارت 

يدوب هدید  ینعم  هب  شداهرف  وچ 

تدیسر يدرد  را  نک  يرکش  ورب 

تدیسر يدرم  زا  هراچ  رخآ  هک 

تسوا تروص  مدرم  ياه  ینعم  هک 

تسوا تریح  ماج  تسمرس  نونج 

لباقم ار  تروص  هک  ینعم  نآ  ره 

لد زا  دیاشگب  روص  دنب  اجک 

مطالت رد  دیآ  ینعم  رحب  وچ 

مگ وا  رد  ینعم  تروص  نیا  دوش 

تس يوعد  هن  ار  واک  یسک  ینعم  نیا  رد 

تس ینعم  نیع  تروص  هک  دناد  نیقی 

ناهنپ ادیپ و  قلاخ  مان  هب 

ناسکی هب  دناد  ناهن  ادیپ و  هک 

زاب منک  یم  ار  نخس  جنگ  رد 

زاتمم ياهرد  زا  مزاس  رپ  ناهج 

ناونع هدرک  یشحو  هک  ار  یثیدح 

نایاپ هب  هدروان  زین  شلاصو 

هناگی دنوادخ  قیفوت  هب 

هناسف نیریش  نآ  مرآ  نایاپ  هب 

سک زا  دنیشن  نآ  ماجنا  سک  هک 
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سب ناشدنتفگ  نخس  نمض  رد  هک 

تس هتفر  ود  نآ  نایم  اهتیاکح 

تس هتفنش  نآ  ین  سک ،  هدید  نآ  هن  هک 

تفگ نم  هب  نآ  داهرف  باوخ  رد  یبش 

تفخ نوتسیب  هوک  ریز  ممشچ  هک 

سک زا  هدینشن  سک  هناسفا  نآ  هک 

سپ نیا  زا  دنشوینب  هک  مهاوخ  نم  هک 

يرای يور  يرای  دید  یشحو  ز 

شلاصو
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يراک هب  يرای  زا  تشاد 

دنتفس ودره  یناعم  رد  یسب 

دنتفگ رودقم ،  دب  هک  يرادقم  هب 

نیریش داهرف و  ورسخ و  مان  هب 

نییآ دنتسب  ار  قشع  نایب 

یقاب دوب  يزیچ  هصق  نآ  یلو ز 

یقاس ود ز  ره  رغاس  دشرپ  هک 

دنداتف نکفادرم  ماج  رود  ز 

دنداهن هماخ  فک  ز  بل ،  زا  نخس 

ناناج لصو  ياوه  ردنا  دندش 

نانآ زا  دنام  يراگدای  یتیگ  هب 

داتفا نم  تسد  رد  هماخ  نآ  نونک 

داهرف نیریش ز  يا  هصق  درآ  هک 

تفگ نکهوک  ار  دوخ  لاح  حرش  وچ 

تفگ نهد  ناز  نوچ  شخساپ  ینادن 

تس هدومن  سب  ار  نخس  اجنیا  لاصو 

تس هدومن  سب  ناج  �هرهچ  زا  باقن 

داد وا  هک  خساپ  نآ  ونشب  رباص  ز 

داد وگتفگ  ناز  شبل  زا  ماک  سب  هک 

ار داهرف  نیریش  نداد  خساپ 

دینشب هصق  نیریش  داهرف ، زا  وچ 
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دیدنخ هچنغ  ناس  هب  بل  ریز  ز 

هودنا هچ  يراد  متفای ،  یلاح  هک 

هوک لد  دلان  یم  وت  تسد  زا  هک 

دایرف هب  دمآ  نوتسیب  تتسد  ز 

داهرف تسد  زا  ناغف  نیریش  يا  هک 

دنیشنب هوک  تیادن  زا  ممان  وچ 

دیلان وت  نوچمه  ادص  زاوآ  هب 

داد تلد  درد  زا  یهاگآ  ارم 

داش ینک  لد  نم  زا  رخاک  مغ  روخم 

تسین نایز  يدروخ ، رگا  نوخ  مرجه  هب 

تسین ناج  توق  زج  تلصاح  ملصو  ز 

تلامشوگ زا  قشع  داد  مرجه  ز 

تلاصو ماج  زا  کنیا  یم  دهد 

دیآرس تنارجه  کیرات  بش 

دیآ رتخا  زا  رت  رهم  اب  تهم 

یتسب هوک  نیا  رد  هک  یلاثمت  ز 

یتسکش ار  نیریش  داشان  لد 

داتسا يدوب  یشارت  تب  ردنا  وت 

داتسا دیاب  اجنیا  رد  یتسنادن 

هراخ گنس  رب  هد  فاصنا  ایب 

هراپهام شقن  دندنب  نینچ 
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گنس رب  هک  يدید  نم  يور  یک  اجک 

گنهرف درم  يا  نینچ  مشقن  يدز 

یهاگن يرآ  متسم  مشچ  هب 

یهایس زا  يدیفس  یسانشنب 

ناگژم هتشگرب  نیا  زا  ینیب  یمه 

ناکیپ هدید  رد  رجنخ و  هنیس  هب 

ینیب هتسویپ  میوربا  رب  رگو 

ناج رکیپ  شریت  ز 
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ینیب هتسخ 

دزورفرب یم  شتآ  میور ز  وچ 

دزوسب ناج  دس  نمرخ  یقرب  ز 

راتفگ وت  اب  درایب  رگ  ملعل  ز 

رادیدپ يرآ  وزک  يایرد  هچ 

هتسب گنت  ناسناز  هن  رد  تیور  هب 

هتسپ وچمه  ناز  يا  هدنخ  نیب  هک 

تس هدیرفآ  نادزی  هک  ار  یلامج 

تس هدیدن  سک  مشچ  هک  یبوخ  نیدب 

يزاس هشیت  کلک و  هب  یناوتن  وت 

يزارف ندرگ  يرگتعنص  نیدب 

ندید کین  یناوت  رگ  میور  هب 

ندیشک یناوتب  کین  ات  نیبب 

میور یبایرد ز  هچ  ندید  کی  هب 

میوم رات  دیق  هب  ندنام  زجب 

درف يوش  تعنص  رد  هک  نآ  يارب 

درک رظن  نیدنچ  تدیاب  میور  هب 

ندرپس تمدخ  نیدب  ار  تساوح 

ندرب ریغ  رابغ  لد  حول  ز 

كاپ سوهزا  لد  هنیآ ي  ندومن 

كاردا ندرک  دناوت  ار  مشقن  هک 
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يزاس كاپ  دوخ  هنیآ ي  زا  گنز  وچ 

يزاس كاردا  ارم  شقن  نآ  رد 

ملامج شقن  تا  هنییآ  رد  وچ 

ملاثم شقن  نانچ  شک  دمآ  رد 

دینشب هام  نآ  نخس ز  نیا  داهرف  وچ 

دیلان یهآ و  نورد  زا  دروآرب 

مدید يور  نک  رظن  لوا  نم ز  هک 

مدیسر تریح  �هیاپ  رخآ  هب 

ناریح وت  يور  رد  هک  وت  يوم  هب 

ناتف مشچ  نآ  هزمغ  زا  مدش 

تمایق مدید  اپ  هب  تیالاب  ز 

تماق ياج  تمایق  ناز  مدومن 

قاط یملاع  زا  مدش  تیوربا  ز 

قاتشم تخس  تلامج  رب  تیور  ز 

دوب رگج  رب  شمخز  هک  تناگژم  ز 

دوب رت  هتشگ  رب  نم  تخبزا  فصو  هب 

مراد شیب  يراک  مخز  دس  لد  هب 

مراد شیپ  يرای  مشچ  دس  یلو 

لابند هب  ار  تمشچ  هک  یلاخ  نآ  زا 

لاح ارم  نوگرگید  تس  هتشگ  دوب ، 

متفر شوه  زا  تا  هتسپ  نادنخ  ز 
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متفر شوماخ  مدمآ ، وگنخس 

مدنام ریجنز  �هتسب  فلز  ز 

مدنام ریجخن  نوچ  وت  ریجنز  هب 

متشذگ رس  زا  تندرگ  قوش  ز 

متشذگ رت  مشچ  ود  زا  لیس  رس  هب 

ندرک هوشع  رد  تندرگ  هتفرگ 

ندرگ هب  لد  یب  دس  نوخ  یخوش  هب 

ناتسد نیا  زا 
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میوجن ناتشگنارس 

منوچ هک  نیب  تتسد  يدرب ز  ورف 

منادن رمرم  ای  تسا  میس  تنت 

مناوت نوچ  يو  زا  یفصو  هدیدن 

تسه ارت  یفان  رگ  ناتسپ و  رگا 

تسب ناوت  یک  يو  زا  یشقن  هدیدن 

ینایم يراد  رگا  فان  ریز  هب 

یناشن مرآ  وا  ات ز  منادن 

تسه نایم  نآ  رد  رگد  زیچ  رگا 

تسه ناهج  ات  ورسخ  هن  مناد  نم  هن 

مدید يور  نیا  رابود  تنوگلگ  هب 

مدیشک نییآ  نآ  هب  تلاثمت  هک 

نم زا  لاثمت  نآ  يدیدنسپن  وچ 

نشلگ وچ  يور  نیا  نم  زا  ناشوپم 

دیآرب شوخ  نم  زا  تمدخ  نیا  رگم 

دیآرب شتآ  زا  یبآ  مماک  هب 

شوگ وا  زا  درک  اهنخس  نیا  نیریش  وچ 

شوه رس  ز  لد ،  زا  رارق  شتفر  نورب 

دنام نایب  نآ  زا  تفگش  رد  ینامز 

دنام ناهد  رد  اما  شدوب  یباوج 

نادنخ رایسب  �هشیدنا  زا  سپ 
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نالوج هب  ار  نوگلگ  دروآ  زان  ز 

رای ياک  درک  تراشا  شیوربا  هب 

رازلگ فرط  ات  نم  هارمه  ایب 

ینامز منیشنب  وت  اب  ات  ایب 

یناتساد نیریش  وت  اب  میوگب 

میور شیپ  هن  يا  هنییآ  ایب 

میوکن راسخر  لاثمت  ربب 

یبارش مشخب  تبل  زا  ات  ایب 

یبارخ تسم و  نینچ  شرود  زا  هک 

یهاگن مرآ  تخر  رب  ات  ایب 

یهانگ دوبن  افو  شیک  رد  هک 

مه اب  میشون  يرغاس  ات  ایب 

مه اب  میشوج  سفن  کی  یتسم  هب 

مشخب تاهتمدخ  دزم  ات  ایب 

مشخب تاهبل  نیز  هنامیپ  یکی 

ییاینرب یتسم  یشاب ز  ات  هک 

ییاین رگید  رغاس  رکف  هب 

اماب هک  ار  یقاس  تفگ  هکنآ  سپ 

ابهص ماج  روآ  هرمه  ایب و 

تس هتشگ  هدرسفا  ملگ  وت  مغ  زا  هک 

تس هتشگ  هدرم  ورسخ  تسد  زا  ملد 
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داد نانع  ار  نوگلگ  تفگ  نیا  زا  سپ 

داب نوچ  داهرف  ناود  شلابند  هب 

يداهن اپ  نوگلگ  هک  ییاج  ره  هب 

يداهن اج  رب  وا  شیرای  زا  خر 

يرازغرم شوخ  ات  تفر  یم  نینچ 

يراخ هتسر  شدوبن  لگ  دس  اب  هک 

هزبس ز لگ و 
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هتشگ هوبنا  سب 

هتشگ هوک  هزبس  ریز  رد  ناهن 

نشور بآ  شیاه  همشچ  زا  ناور 

نشلگ سکع  نشور  بآ  رد  نایع 

شراسخاش رب  نالبلب  ناوخلزغ 

شراهبون ربا  همیخرس ز  هب 

هلاژ هتسشنب  سب  تشد  كاخ  هب 

هلایپ یم  رپ  نوچ  هلال  هدیمد 

كات مرات  نیورپ  وچمه  هشوخ  ز 

كالفا هب  هداد  يرسمه  لایخ 

لزان تشگ  اجنآ  رد  نیریش  لد 

لد یپ  زا  نوگلگ  دمآ ز  دورف 

تسشنب رازلگ  نوچ  هزبس  شرف  هب 

تسشنب راکفا  نآ  راک  رکف  هب 
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لگ نوچ  هزبس  شرف  هب  دش  لزان  وچ 

لبنس وچمه  فلز  دناشفا  لگ  هب 

ار لد  هراوآ  نآ  دناوخ  دوخ  رب 

ار لد  هراخ  نآ  درک  مرن  شیارب 

تشادرب هدرپ  يور و  هب  ور  شدناشن 

تشاد رت  مشچ  کشخ و  ماک  شدید  هک 

نوتسیب هوک  �هنماد  رد  نیکسم  داهرف  ییوجلد  هب  نیریش  ندش  www.Ghaemiyeh.comلزان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 1289 

http://www.ghaemiyeh.com


وک یم  يانیم  نآ  تفگ  یقاس  هب 

وک یک  دیشمج و  لفحم  طاشن 

هد نم  هب  زیر و  حدق  رد  رایب و 

هد نمچ  بآ  نیب  هدرسفا  ملگ 

درک رپ  هداب  زا  حدق  یقاس  تب 

درک روخ  وچ  یم  زا  ار  ماج  لاله 

نیریش شیپ  تمدخ  هب  وناز  دزب 

نیورپ رپ ز  يردب  داد  شتسد  هب 

ماک دوخ  نیریش  وا  تسد  زا  تفرگ 

ماج بل  رب  دز  يا  هسوب  یخوش  هب 

نیکسم داهرف  اب  تفگ  هگنآ  سپ 

نیریش تسد  زا  حدق  نیا  ناتسب  هک 

شوه يوراد  ناج  نیا  متسد  زا  روخب 

شومارف دزاس  نهک  ياهمغ  هک 

دنویپ هدرک  رکش  هب  ورسخرگا 

دنق نک  شون  نیریش  لعل  زا  مه  وت 

ررکم دنق  رکش  يروک  هب 

رکش هن  بل  زا  تمشخب  ررکم 

تساراوگ شوخ  ورسخ  ماک  رد  رکش 

تساراد هزور  ررکم  دنق  نیا  زک 

دیشون ماج و  نیریش  تسد  زا  تفرگ 
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دیشوج بآ  نآ  شتآ  زا  مخ  وچ 

شغامد رد  یم  یمرگ  دش  ناور 

شغارچ یم  قرب  دش ز  نازورف 

شتسد دش ز  نوریب  هرابکی  درخ 

شتسم مشچ  وس  کی  دنکفا  باجح 

درک قش  مرش  هدرپ  هراظن  یپ 

درک قرع  نیریش  شندید  بات  ز 

گرب هب 
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منبش وچ  يوخ  نتسشن  لگ 

مد رد  دوزفا  یگزات  ار  شلگ 

تفکشب تشگ و  نادنخ  هچنغ  نوچ  بل  ز 

تفگ نابرهم  رای  يرادلد  هب 

ینامز نیشنب  مرب  لد  نوچ  ایب 

ینامهیم ملاصو  ناوخرب  هک 

ورسخ هک  يراسخر  هب  اشگب  رظن 

ون ربلد  نآ  نآ ز  زا  مورحم  دوب 

هتشذگ رکش  زا  مدنق  ماک  ز 

هتشذگ رتخا  زا  ممان  ردب  ز 

راکبلط ار  مدنق  ناک  نمرا  ز 

رازاب مرگ  دش  شرکش  اب  دش و 

نیب سوهلب  رای  یعبط  سگم 

نیب سگم  نوچ  ار  وا  رکش  اج  ره  هب 

شوگ وا  زا  درک  اه  نخس  نیا  داهرف  وچ 

شوپرس هرابکی  وا  راک  زا  تفرب 

تسشنب شولهپ  رد  تسجرب و  اج  ز 

تسشنب شوماخ  وا  زا  دینشب  نخس 

يور شدنیب  ات  دش  هدید  اپارس 

يوگنخس لعل  نآ  هب  مدمه  دوش 

درک یمن  الاب  رس  مرش  زا  یلو 

نوتسیب هوک  �هنماد  رد  نیکسم  داهرف  ییوجلد  هب  نیریش  ندش  www.Ghaemiyeh.comلزان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 1292 

http://www.ghaemiyeh.com


درک یمن  ابیز  خر  نآ  رب  رظن 

تفگ یمن  وا  اب  نتشیوخ  دارم 

تفگ یمن  وکین  خر  نآ  رد  نخس 

مد رد  دید ،  شنینچنیا  نیریش  وچ 

مدامد هدرد  یم  تفگ  یقاس  هب 

رآ نومزآ  ار  ام  هداب  زا  یمد 

رآ نورب  يدنمدرخ  ساوسو  ز 

تسا قافتا  تفگ  نیارب  ار  نامیکح 

تسا قافن  نارایشه  مزب  ردنا  هک 

شیعزا میرود  نیبرود  لقع  ز 

شیع زا  میروجهم  تخس  شناد  ز 

ناتسرپ یم  قدص  یتسم و  اشوخ 

ناتسد هن  دنناد و  سولاس  ین  هک 

درک رپ  ماج  یقاس  وچ  يو  زا  دینش 

درک رپ  ماخ  زا  زاب  هتخپ  ار  حدق 

ماج نآ  ياهیدرد  دروخ  تفرگ و 

ماجنارس دمآ  نکهوک  بیصن 

داهرف دروخ  نیریش  رای  روس  وچ 

دازآ تشگ  یلکب  وخ  دیق  ز 

شدنام هناگیب  ین  شیوخ ،  دای  هن 

شدنام هناوید  لد  ردنا  ربص  هن 
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ناوخلزغ دش  نیریش  رای  يور  هب 

ناونع دوشگب  ار  قشع  باتک 

داهرف ندناوخ  لزغ 

ار ادخ  نک  یهاگن  میور  رب  هک 

ار انشآ  نک  انشآ  تبحص  هب 

رهم زا  زاونب  مبل  ناز  یسوب  هب 

ار اود  ناروجنر  ناهنپ ز  نکم 

وت يوک  يادگ 
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یهاش هب  متشگ 

ار ادگ  ناشنب  دوخ  لصو  ناوخ  هب 

زارفا رس  نک  مناقشاع  نایم 

ارای تاپ  رب  مهن  رس  ات  هنب 

مقشع داهرف  مین  ورسخ  رگا 

ار افو  مدرب  رس  هب  يرای  زا  هک 

نارجه هب  مرآ  ربص  هک  رباص  مین 

ار ادخ  لد  ای  ملد  ماک  هدب 

داهرف درب  نایاپ  هب  نوچ  ار  لزغ 

دایرف وت  رجه  زا  تفگ  نیریش  هب 

نارجه مماک ز  نانچنآ  تسا  خلت  هن 

نادند هب  میاخرکش  ورسخ  نوچ  هک 

مدنق وچ  لعل  نآ  زا  یسوب  هدب 

مدنم درد  نم  یمد  یسیع  وت  هک 

مبارش هد  مراد  رجه  رامخ 

مبابک وت  بارش  رهب  زا  هک 

مدرد تخوس  شلاح  هب  نیریش  لد 

مج رغاس  نآ  وک  تفگ  یقاس  هب 

مزاس دازآ  دوخ  مد ز  کی  ایب 

مزاس داهرف  نوچ  قشع  زا  بارخ 

داد وا  هب  درک و  رپ  ماج  دینش و 
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داهرف هب  مه  یماج  داد  دیشک و 

مه اب  دندیشون  وچ  رغاس  موس 

مه اب  دندیشوج  تخس  تبحص  هب 

زور نآ  تشگ  بش  ات  دندوب  نینچ 

زورفا ملاع  رهم  رهچ  دش  ناهن 

ارآ لد  رهم  ناهن  دش  برغم  هب 

الاب هب  دمآ  ردب  هام  قرشم  ز 

ناویک دومنب  روخ  تفهنب  خر  وچ 

ناشخر ياهبکوک  دش ز  ناغارچ 

دنتفگ زار  نیریش  ناراتسرپ 

دنتفگ زاب  دیاب  هک  ییاهنخس 

؟  يرآ رسرب  نوچ  اجک ؟  ار  بشما  هک 

؟  يرآ رتسب  مزب و  هب  دوخ  اب  ار  هک 

؟  اجنیا هک  دنام  هک و  اجنیز  دور 

ادرف هب  دیاب  یم  هچ  ات  نک  رظن 

ار ناراتسرپ  نیریش  نداد  خساپ 

دیراد هدیشوپ  نم  زار  زا  تفگب 

دیراذگ مزاب  نکهوک  اب  یبش 

تس هدیدن  يراوخ  زجب  مقشع  رد  هک 

تس هدیدن  يرادافو  مسر  هر و 

تس هتشگ  رای  نم  زا  نهآ  گنس و  هب 
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تس هتشگ  رایسب  شتنحم  یتخس  ز 

يور ار  هوک  دشارت  یم  مدای  هب 

يوج لد  نوخ  زا  دور  یم  شیور  هب 

تسا قشع  رامیب  شلد  راز و  شنت 

تسا قشع  رازاب  زا  شدوس  نایز و 

مرجه ز 
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درادن مغ  رپ  لد  زج 

درادن مهرم  نم  لصو  زا  مخز  هب 

تس هدید  راب  رب  مدق  لخن  ات  هک 

تس هدیچ  راخ  شین  هدروخان  بطر 

ار ملفحم  بشما  دییارایب 

ار ملد  ماک  نکهوک  زا  دیهد 

ددرگن نادنخ  یلبلب  یب  ملگ 

ددرگن ناماس  اب  روش  یب  مرس 

دیزارف رب  یماکداش  ياول 

دیزاس هدامآ  بابک  لقن و  یم و 

تسین مغ  تسین ،  ناهافس  بیس  رگا 

تسین مک  بیس  زا  فطل  هب  منادخنز 

مزاین یب  جرتا  جنران و  زا  مه 

مزان ورس  دراد  راب  ومیل  هک 

نادند بآ  دیرادن  رگ  اولح  ز 

نادند باب  ملعل  ياولح  دوب 

ارام تسه  بشما  هک  نامهم  نیازا 

ار ام  تسش  رد  مغ  تسب  دهاوخن 

بشما دیع  زور  تسا و  ردق  بش 

بشما دیهان  دوخ  گنچ  دزاون 

تسم ات  دیزیر  حدق  رد  یم  یمه 
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تسه رس  هوک  نیا  رد  هک  سک  ره  دوش 

دشابن ام  زا  یهگآ  ار  سک  هک 

دشابن اج  ار  یسک  ام  نایم 

ار برط  مزب  نتسارآ  زا  سپ 

ار بش  دیراذگب  زور  ات  ام  هب 

راک رد  تسه  يزینک  هن  هیاد  هن 

رادیب تس  هتشگ  نکهوک  تخب  هک 

دندینش نیا  نوچ  وا  ناراتسرپ ز 

دندیزگ ناتشگنا  هلمج  تریح  ز 

دنتسجن وا  ياضر  زا  ریغ  یلو 

دنتسجن وا  يارو  وا  شیپ  هب 

دندرک هدامآ  برط  مزب  یکی 

دندرک هداب  رپ  دب  هچ  ره  یحارص 

دندرب تسیاب  یم  هچ  ره  لفحم  هب 

دندرشف تمدخ  هر  رد  اپ  ناج  هب 

دنتفرب دنداهن و  اهیلاهن 

دنتفخ زور  ات  بش  رادیب  نآ  رد 

نیریش هک  ناشیز  دشن  هگآ  یکی 

نیکسم داهرف  اب  دوسآ  ناسچ 

رایشه يونابلگ  راک  رپ  رگم 

رادیب دوب  شمشچ  ود  بکوک  نوچ  هک 
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زور ات  رود  زا  يا  هتشپ  زارف 

زوی نوچ  زاب  شناهد  دب  ترسح  ز 

رومأم دوب  ورسخ  یسوساج ز  هب 

رودزم چیه  دشابن  يرجا  یب  هک 

بش نآ  رد  داهرف  اب  نیریش  تبحاصم  نایب  رد 

شیوخ اب  دید  ار  نکهوک  نیریش  وچ 

شیدنادب مشچ  زا  رود  اهنت  هب 

مدقمریخ ار  وا  تفگ  یمرن  هب 

مرخ داب  ملاصو  زا  تناج  هک 

رد وگم  نیرید  مغ 
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مراد هنیس 

مراد هنیرید  یم  رغاس  رد  هک 

تصرف تسه  نونکا  وچ  ونشب ،  وگب ،

تسد زا  دهدن  تصرف  هاگ  لقاع  هک 

دیآرد يرای  يرد  زک  دتفا  مک 

دیآرب يراخ  زا  لگ  یلاس  زا  سپ 

يدوس دوب  یم  رگا  ادوس  ره  هب 

يدوبن زگره  ناهج  رد  يریقف 

يدید ماک  سک  رگا  لام  کلم و  هب 

يدید ماج  ورسخ  ماک  ملعل  ز 

زگره دروخ  ناوتن  شیب  تمسق  ز 

زگره درب  ناوتن  شیپ  تدم  ز 

شوگ وا  زا  درک  اهنخس  نیا  داهرف  وچ 

شوج شدمآ  یم  مخ  نوچمه  رس  هب 

مدنب راک  ات  وک  لقع  اتفگب 

مدنب رانز  وت  شیپ  ات  وگب 

یهاوخن رکش  مبل  زا  اتفگب 

یهاوخن رفیک  را  مهاوخ  اتفگب 

تسا ناج  خرن  ار  مرکش  اتفگب 

تسا ناگیار  ناج  دس  هب  رگ  اتفگب 

دیاب دروخ  رغاس  ود  کی  اتفگب 
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دیاش وت  ییامرف  هچ  ره  اتفگب 

متسد شیپ  یحارص  هن  اتفگب 

متسم مشچ  ناز  حدق  هد  اتفگب 

شتسم مشچ  نآ  زا  درک  یهاگن 

شتسد لد ز  نید و  درب  یلکب 

شکرد ریگ و  اتفگ  درک و  رپ  حدق 

شکرب هدرپ  اتفگ  دروخ و  تفرگ و 

تخادنارب رجعم  عقرب و  دینش و 

تخادنارس درکرب و  هدید  شیور  هب 

دید نکهوک  زا  زاین  نآ  نیریشوچ 

دیدنخ باریس  لگ  نوچ  شیور  هب 

دومنب دیراورم  لعل  جرد  ز 

دوزفا هدنخ  ناز  نکهوک  زاین 

ار شبل  ندیسوب  درک  اضاقت 

ار شبلطم  نادند  داهنن  رس  هب 

شاضاقت زا  هگآ  تشگ  نیریش  وچ 

شاهبل تشگ  نادنخ  هچنغ  ناس  هب 

شماک هب  یتسم  هدنخ و  نایم 

شماک دوب  يو  زا  هک  بل  نآ  داهن 

دش نیرق  نیریش  بل  اب  نوچ  شبل 

دش نیعم  ءام  شرثوک  زا  ماک  هب 
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نیریش هک  نیا  تخب  زا  رواب  شدوبن 

نیرسن غاب  نوچ  شرب  رد  هتسشن 

ار شبل  ندییاخ  تساوخ  نادند  هب 

ار شبغبغ  بیس  هک  بل  اهنت  هن 

نوخ دکچ  شلعل  زک  دیسرت  یلو 

نوریب قشع  زار  هدرپ  زا  دتف 

ندیزگ وا  دوزفین  ندیسوب  هب 

ورسخ نوچ  هک 
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ندیزم دیاب  رکش 

دوب شوخ  راک  نآ  زا  مه  نیریش  لد 

دوب شوخ  رای  اب  وا  رای و  وا  اب  هک 

دندنام راک  نیا  رد  رید  ینامز 

دندناشن رد  نورب  رد  ار  ییود 

رکش ریش و  نوچمه  دنتشگ  یکی 

رس ین  دندوب و  ربخاب  اپ  زا  هن 

دنتشگ هتسویپ  مه  هب  نت  ناج و  وچ 

دنتشگ هتسراو  يا  هشیدنا  ره  ز 

داهرف تسد  یساپ  تفر  بش  زا  وچ 

دازآ ورس  نآ  �هنیس  ردنا  دش 

هدیسر نیریش و  دید  ومیلود 

هدیدن زگره  نابغاب  نآ  هب ز  هک 

نارجه ياهارفص  عفد  يارب 

نادند هب  ار  وا  دزگ  ات  دش  نآ  رب 

تشاد دوخ  ساپ  ندیزگ  زا  نکیلو 

تشاذگب شاپ  رد  يا  هسوب  هدیکم و 

شفان هب  هنیس  تحاس  زا  دنارب 

شفاعم تأرج  نیز  تشاد  نیریش  وچ 

دش نوخ  داهرف  لد  وا  فان  ز 

دش نورب  شفان  �هفان  زا  کشم  وچ 
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تس هداتف  وا  فان  تشادنپرگم 

تس هداهن  دوخ  تخر  لعل  هقح  هب 

شفان هداتفا  یپ  زا  تفر  یمه 

شفالغ ردنا  کشم  وچ  دهدب  اج  هک 

هتسب دید  شدنب  راولش  زا  هر 

هتسخ هدقع  نیز  شلد  دش  يدنب  وچ 

شرومالا ریخ  ینعم  زا  یلو 

شرود هن  دنام و  لد  کیدزن  رد  هن 

تسین سک  دح  نتشذگ  رب  اجنیا  زک 

تسین سوه  نیا  ار  یسک  ورسخ  زجب 

دمآرب شغ  یب  کحم  زا  شدقن  وچ 

دمآرب شتآ  نوچ  هداتفا ،  بآ  وچ 

قشع رد  ار  داهرف  نیریش  ندرک  ناحتما 

تسه رگد  راک  را  شتفگ  یمرگ  هب 

تسه ردق  نیا  تصرف  تقو و  ات  وجب 

نیریش دیآ ز  زور  هب  نوچ  بش  نیا  هک 

نیریش دیارگب ز  لصو  نارجه  هب 

ییادج زور  دوب  بش  نیا  زا  سپ 

ییادخ ریدقت  تس  هدوب  نیا  هک 

درد دس  هب  لد  زا  دینش ،  نیا  داهرف  وچ 

درک ناغف  ناج  زا  یهآ و  دروآرب 
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نارجه درد  ياود  تلصو  يا  هک 

ناج لد و  اب  تقارف  رد  مزاس  هچ 

مهاوخن ناج  نم  زا  یشوپ  خر  رگ  وت 

مهاوخن نامرد  دشک  مدرد  رگا 

هب
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منام هوک  رس  نیا  رب  رگ  نارجه 

منام هودنا  دس  هوک  ریز  هب 

تقارف رد  یناگدنز  مهاوخن 

تقارتحا عامتجا و  مداش ز  هک 

مقارتحا عامتجا و  زا  تفگب 

مقارف زا  شیدنیم  يداش  رگا 

دزوسب شرهم  را  هم  تبرق  رد  هک 

دزورفرب رگید  راب  شرهم  ز 

لباقم رد  دناوخ  وچ  ار  شلاله 

لد زا  شهودنا  درب  ردب و  دنک 

هار زا  میاپ  ددنبن  ورسخ  رگا 

هام نوچ  هوک  نیز  ممدرب  هم  ره  هب 

مشخب رون  ار  تا  هریت  نابش 

مشخب رود  زا  هگ  کیدزن و  زا  هگ 

دریگ ماک  رد  مرکش  نوچ  رگ  و 

دریگ ماج  منیرکش  لعل  ز 

ینامز فک  زا  مدراذگن  رگد 

یناج هتسخ  ملصو  دیاسآ ز  هک 

راک نینچ  دتفا  مورسخ  اب  رگا 

راچان تخاس  دیابب  منارجه  هب 

ینام رود  رهاظ  هب  رگ  ملصو  ز 
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ینام روجهم  نم  تنحم ز  دس  هب 

وش انشآ  مدای  هب  لاثمت و  هب 

وش ادج  اهییادج  هودنا  ز 

یباوخ تسه  رگ  تنم  یب  رسیم 

یباتفآ نوچ  ارت  میآ  باوخ  هب 

دوصقم تسه  نم  زا  تماک  ره  ضرغ 

دوردب هاگ  دمآ  هک  نونکا  هاوخب 

تسین نم  ماک  ورسخ  ماک  اتفگب 

تسین نهد  هدولآ  توهش  دهش  هب 

تسا ناج  دوصقم  ارم  وت  ياضر 

تسا نایم  ردنا  لد  هن  لد  ماک  هن 

تسا دارم  توهش  ندنار  رگارت 

تسا داب  هن  بآ و  رمک  رد  ین  ارم 

تسا ناحتما  دصق و  تسین  نیا  رگو 

تسا نامک  زا  هتسج  ریت  نآ  ارم 

هفان وچمه  ارنآ  مدنکفا  نیچ  هب 

هفازگ یب  ییاتخ  يوهآ  وچ 

تس هدنام  ياج  رب  یتروص  ناز  رگ  و 

تس هدنام  ياپ  یب  یقشاع  هار  هب 

یماک تساخرب  اج  دناوتنب ز 

یمایق یب  دوعق  زج  درادن 
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ددرگ هتفلآ  یسک  رگ  ورسخ  وچ 

ددرگ هتفس  شیعس  هب  رد  نیک  دوب 

تفشآرب نیریش  نکهوک  فرح  ز 

تفگ یگتفشآ  نآ  رد  دیدنخب و 

نتشگ هتفلآ  تدیاب  ورسخوچ 

نتشگ هتفس  ار  مرد  دیاب  یم  هک 

يرآرد اپ  زا  نوتسیب  هوک  وت 

يرادن نتفس  رد  رازفا  ارچ 

يراد و رگو 
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تس هداتفوا  راک  زا 

تس هداتسیا  تمدخ  هب  شمیناوخ  وچ 

زیخ اجز  ییوج  رگا  نم  ياضر 

زیهرپم تعنش  زا  شوک و  تمدخ  هب 

تسین یمرخ  ار  ینز  يدرم  یب  هک 

تسین یمیرم  نیا  سدقلا  حور  یب  هک 

ار ما  هتفسان  رهوگ  نیا  بنسب 

ار ما  هتفخ  شیع  رادیب  نکب 

رکش هب  ورسخ  شزیمآ  زا  هک 

رهوگ هتفسان  نیا  تشیپ  مداهن 

تسد زا  دروآ  داب  جنگ  مدنکف 

تسویپ وت  قشع  مغ  اب  مناج  هک 

ملام کلم و  زا  زاین  یب  تقشع  ز 

ملابو دوبن  فرش  جرب  نیا  رد 

رضحم هب  ورسخ  ما  هبطخ  هدناوخن 

رهوگ هتفسان  نیا  عیب  هدرکن 

ورسخ هب  رگید  ار  شیوخ  عاتم 

ون يربلد  دراد  هک  مشورفنب 

ار ملکشم  دوخ  زا  نک  ناسآ  ایب 

ار ملد  ماک  هدب  ریگرب و  هب 

دشاب راک  رد  يرتشم  ار  هم  هک 
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دشاب راتفر  رد  هک  مجنا  ره  هن 

شوگ وا  زا  درک  اهنخس  نیا  داهرف  وچ 

شون نآ  تریغ  زا  گنرش  دش  شماک  هب 

مناج روظنم  وت  قشع  يا  تفگب 

مناوخم تمدخ  نیا  هب  امرف  مرک 

راد یم  روذعم  ارم  تمدخ  نیا  زا 

راوشد تسیراک  یسب  نتفس  رد  هک 

مزاس تست  ياضر  ات  نارجه  هب 

مزارفرس يزاون  رگ  ملصو  هب 

تسین ربخ  دوخ  زا  وت  قشع  رد  ارم 

تسین رگد  راک  یقشاع  زا  ریغ  هب 

منامب ییوگ  را  مهوک  رس  نیا  رب 

مناشف ناج  تیاپ  هب  یهاوخ  رگو 

شوگ وا  زا  درک  اهنخس  نیا  نیریش  وچ 

شون �همشچ  نآ  درک  زاب  شماک  هب 

درک رپ  هسوب  لقن  ار ز  شناهد 

درک رد  رپ ز  شرانک  مه  ناگژم  ز 

ناج نوچ  تفرگب  یمد  ششوغآ  رد 

نادنخ تفگ  داهن و  بل  شماک  هب 

يدرف قشع  ردنا  وت  نوچ  قحلا  هک 

يدرم تس  هدید  ناهج  ات  هدیدن 
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تلاصو ناوخ  رس  رب  مدناشن 

تلامج ناج  مشچ  مدیشوپن ز 

مدومزآ دیاب  هک  نادنچ  ارت 

مدوشگ اهناسحا  باب  تیور  هب 

مصالخ زا  كاپ  نورب  دمآ  ترز 

مصاخ ماع و  نعط  رگید ز  مغ  هچ 

نامب

قشع رد  ار  داهرف  نیریش  ندرک  www.Ghaemiyeh.comناحتما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1320زکرم  هحفص 1312 

http://www.ghaemiyeh.com


فرب نوچ  هوکرس  نیا  رب  يدنچ 

فرص ار  رمع  مدای  هب  نک  نازادگ 

هلال ماج  شزادگ  نیز  رخآ  هک 

هلایپ یم  رپ  نوچ  كاخ  نیز  دمد 

راب نآ  زا  درآ  قشع  لخن  نایاپ  هب 

راوشد راک  نارازه  ناسآ  دنک 

كاچ ار  حبص  دش  وگتفگ  نایم 

كاخ �هصرع  دش  نایع  نابیرگ و 

دیشروخ هضیب  نوچ  بش  غاز  ریز  ز 

دیشمج ماج  لفحم  هب  نوچ  دش  نایع 

رتسب مه ز  نیریش  ناراتسرپ 

رتخا تفخ  نوچ  رس  دندروآرب 

نیریش زار  نآ  ندیشوپ  یپ 

نیرسن غاب  نوچمه  تساخرب  اج  ز 

دمآرب نوگلگ  �ههوک  رب  روخ  وچ 

دمآرب نوماه  رد  هوک  زا  لیس  وچ 

داد نانع  درک و  نکهوک  عادو 

داب نوچ  تخاس  شناور  نوگلگ و  هب 

دندنارب یپ  زا  مه  شناراتسرپ 

دندناشنرب ار  نکهوک  شرجه  هب 

نیریش تفر  نوریب  وچ  نوماه  نآ  زا 
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نیکسم داهرف  زجب  اجنآ  دنامن 

شراک داتفا  زاب  هشیت  گنس و  هب 

شرای يور  لاثم  لیمکت  هب 

درک نوچ  رای  قارف  رد  منادن 

درک نوتس  یب  ار  نوتسیب  هشیت  ز 

ورسخ هب  ار  نیریش  هک  يدنچ  زا  سپ 

ون يداش  نآ  تسج  داتفا و  راذگ 

مه اب  دنتفگ  نکهوک  ثیدح 

مه اب  دنتفس  اعدم  نیا  رد 

نیریش ورسخ ز  وگتفگ  نایم 

نیکسم داهرف  تنحم  زا  دینش 

راتفرگ شدید  نکهوک  قشع  هب 

رادیب تخاس  لد  شیدازآ  یپ 

درک اه  هشیدنا  نکهوک  عفد  هب 

درک اهر  فک  زا  اطخ  ریت  یسب 

نیریش گرم  ثیدح  زا  رخآ  رد 

نیبوز دنکفا  نکهوک  ناج  هب 

یغورف وا  قشع  نوچ ز  شدوبن 

یغورد زا  یگندخ  دز  شناج  هب 

داهرف تفوک  رس  دوخ  تسد  هشیت  هب 

دازآ هودنا  دس  ود  هوک  زا  دش 
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تسین رمث  مغزج  ار  قشع  تخرد 

تسین رگج  نوخ  زا  زج  شگرب  رب و 

داشان داد  ناج  نکهوک  اهنت  هن 

دازآ هصغ  نیز  دشن  مه  ورسخ  هک 

تشادرس هب  مغ  جات  هشیت  زا  یکی 

تشاد رسپ  زا  هدیرد  ولهپ  یکی 

چیپرپ تفگ  نیزا  رباص  نک  شمخ 

ریغ تسین  ایند  هک 
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چیه رد  چیه  زا 

دنچکی دنبرب  وگتفگ  نیز  نابز 

دنب رد  تس  هدنام  نابز  زا  یتوت  هک 

دندناوخ هناسفا  نیا  یشحو  لاصو و 

دندناشف ناماد  هدمان  نایاپ  هب 

یتفگ هناسفا  نیا  زا  يزمر  مه  وت 

یتفنش ای  يدید  باوخ  ردنا  هک 

تسا لایخ  باوخ و  همه  ییوگ  ناهج 

تسا لاح  هچ  دوبن  رگا  باوخو  لایخ 

تسا نوخ  لاق  نیا  ینعم  زا  ملد 

تسا نوچ  لاح  منادن  رخآ  رد  هک 

ام يراوخ  نیا  لایخ  باوخ و  دوب 

ام يرادیب  دوب  ندرم  زا  سپ 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

. دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  هارمه و ... نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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